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Opperste concentratie
Met een geconcentreerde blik op haar gezicht probeert dit meisje de blikken op het tafeltje omver te werpen. Blikgooien was één van de onderdelen tijdens Jong Nederland Live op zondag
13 september voor de jeugd van Jong Nederland Hegelsom. De kinderen konden zich ook vermaken met een groot mikadospel, zaklopen en sjoelen. / Beeld: Sten Jetten

Groene stroom in wachtrij door
capaciteitstekort
Door capaciteitstekort in de twee transformatorstations in Horst aan de Maas komen nieuwe initiatieven
voor zonneparken of windprojecten voorlopig in de wachtrij.
Netbeheerder Enexis constateerde
vóór de zomervakantie al dat er een
capaciteitstekort is bij de stations
in Melderslo en Californië. “Er kan
nog wel gewoon stroom worden
gebruikt, dat is geen probleem”,
licht wethouder Thijs Kuipers van
gemeente Horst aan de Maas toe.
“Nieuwe stroomaanbieders, zoals
een zonnepark of windturbine, kunnen echter niet worden aangesloten. In gebieden waar veel mensen
wonen, liggen dikke elektriciteitskabels. In dunbevolkte gebieden zijn
deze dunner. Maar dit zijn wel plek-

ken waar ruimte is voor nieuwe vormen van het opwekken van energie.
Er is de afgelopen jaren zoveel gerealiseerd dat het net voorlopig vol zit.
In het slechtste geval voor zes jaar.”
Eén oplossing is het realiseren van
extra transformatorstations en het
leggen van meer elektriciteitskabels. Andere oplossingsrichtingen
zijn zonneparken en windturbines
op dezelfde kabel aansluiten of de
opgewekte elektriciteit omzetten in
waterstofgas. “Dat is mede afhankelijk van wat de gemeenteraad
wil als het gaat om opwekken van

duurzame energie. De gemeenteraad moet richting geven aan het
KODE (Kader Opwekking Duurzame
Elektriciteit, red.) en aangeven hoe
we in Horst aan de Maas duurzame
elektriciteit gaan opwekken en
waar dit dan ongeveer zou moeten
gebeuren. Afhankelijk van wat de
raad vaststelt, kan Enexis werken
aan oplossingen zoals het uitbreiden
van transformatorstations of verdikken van het netwerk.”
De gemeenteraad vergadert in
november over het KODE.

Eind 2021 klaar

Aanleg Greenport Bikeway
een jaar vertraagd
De gemeente Horst aan de Maas verwacht in het tweede kwartaal
van 2021 te starten met de verdere aanleg van de Greenport
Bikeway. Daarmee krijgt het project te maken met een vertraging
van een jaar. De snelfietsroute zou dan eind 2021 klaar moeten zijn.
De gemeente Horst aan de Maas
gaat er vanuit dat ze deze deadline
haalt. “Anders loopt de subsidie
af”, vertelt een woordvoerder van
de gemeente. “We zijn momenteel
druk bezig met de voorbereidingen. “Het College van B&W verwachtte dat de verdere aanleg in
het tweede kwartaal van dit jaar
zou plaatsvinden. Dit is dus niet

gelukt. Er zouden problemen zijn
met het aankopen van gronden.
Een gedeelte van de Greenport
Bikeway is al een tijdje aangelegd. Vanuit station Venlo loopt het
snelfietspad naar station HorstSevenum. De bedoeling is nu dat
het fietspad vanuit het station in
Hegelsom verder wordt aangelegd
tot America.
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Inventarisatie cultureel erfgoed

‘Cultuurgeschiedenis moeten we niet zomaar
wegpoetsen’
Na veertig jaar neemt Dienco Bolhuis, consulent erfgoed, afscheid van de gemeente Horst aan de Maas.
Bij zijn afscheid presenteert hij het boekwerk Van erfgoed naar omgevingswaarden. Dit is een inventarisatie
van de cultuurhistorie in Horst aan de Maas.
De afgelopen zes jaar heeft Bolhuis,
samen met de heemkundeverenigingen uit de gemeente, de karakteristieke panden die Horst aan de Maas
rijk is in beeld gebracht. Daarnaast
is er samen met Stichting Landschap
Horst aan de Maas per kern een actueel beeld van het landschap gemaakt.
Dit heeft geresulteerd in een interactieve erfgoedkaart die te vinden is op
de website van de gemeente. Ook is
er een app genaamd ‘Horst aan de
Maas’ waarop de bijzondere bebouwingen van de gemeente staan en
nu is er een inventarisatie op papier.
Het boekwerk sorteert daarmee
voor op de nieuwe Omgevingswet.
Bij zijn afscheid wilde Bolhuis, zoals
hij zelf zegt, iets tastbaars achterlaten. “Ik ben met iets heel moois en
tegelijkertijd ook kwetsbaars bezig.
Het is namelijk het erfgoed wat als
vanzelfsprekend er is, echter als het
verdwijnt nooit meer terug komt. In
mijn werkzame leven is de rode draad
monumentenzorg. Zo ben ik vele jaren
secretaris van de welstand- en monumentencommissie geweest. In 2014
ben ik gestart met het inventariseren
van de cultuurhistorie in Horst aan

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

de Maas. Daar vallen de gemeentelijke- en rijksmonumenten onder, de
archeologie, historische landschappen
en als vierde het immaterieel erfgoed. Al heb ik me met deze laatste niet beziggehouden.” De insteek
vroeger was om monumenten zoveel
mogelijk te behouden. “Maar niet alle
monumenten hadden nog een goede
bestemming. Denk bijvoorbeeld aan
religieuze gebouwen, door de terugloop in bezoekers komen deze onder
druk te staan. De Rijkdienst voor het
Cultureel Erfgoed is hier op voor gaan
sorteren door subsidies te verstrekken waardoor het mogelijk wordt
monumenten een andere bestemming te geven. Denk aan boerderijen
die in woningen worden gesplitst of
die een commerciële functie krijgen.
Herbestemmen is nu het devies.”

Waardevolle gebouwen
Horst aan de Maas telt ongeveer
250 rijks- en gemeentelijke monumenten. Dat is erg weinig, aldus
Bolhuis. Want er zijn meer veel
meer waardevolle gebouwen in de
gemeente. Die voldoen misschien niet
aan de criteria voor een monumentenstatus, maar zijn wel de moeite
waard om te behouden. “Door karakteristieke panden aan te wijzen willen
we ze geen beperkingen opleggen,
maar gaan belonen. Door bijvoorbeeld
bestemmingsplanwijzigingen makkelijker te maken.” Per kern is ook
de landschappelijk waarde in kaart

gebracht. Die is weer van belang voor
toekomstige ontwikkelingen.
Met de heemkundeverenigingen heeft
Bolhuis in elke kern van Horst aan de
Maas een inventarisatie gemaakt.

Predicaat
“We kwamen in eerste instantie op
een verzameling van 1.300 gebouwen.
Die hebben we uiteindelijk teruggebracht naar 900.” Een karakteristiek
pand moet wel aan een aantal criteria
voldoen, wil het dit predicaat krijgen.
“Het gebouw moet minstens 40 jaar
oud zijn, nog enigszins mogelijk in
originele staat en er moet een stukje
geschiedenis aan vast zitten. Het is
overigens een flexibele lijst. Er kunnen panden aan toegevoegd worden
en van afvallen. De interactieve kaart
en de app vertellen de historie van de
omgeving en laten duidelijk de groei
van de kernen zien. Zo lijkt Evertsoord
bijvoorbeeld een leeg gebied, maar
heeft het veel bijzonder mooie boerderijen. Hier ligt het verhaal van de
Peelontginning. Die moeten we niet
zomaar wegpoetsen, maar waarderen en op een goede manier blijven
gebruiken.”
Het boekwerk wordt donderdag
17 september tijdens een besloten
bijeenkomst gepresenteerd. Het is de
bedoeling dat het straks ook online op
de site van de gemeente te vinden is.

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Nieuwe brandweerkazerne

Compensatie voor leefgebied steenuil
Uit onderzoek blijkt dat zich op het terrein aan de Westsingel in Horst, waar de nieuwe brandweerkazerne gebouwd gaat worden, ten minste één steenuil
bevindt. Het verlies van leefgebied voor de uil wordt gecompenseerd aan de andere kant van de Stationsstraat door een perceel in natuurgebied ’t Ham.
De huidige locatie van de brandweerkazerne aan de Americaanseweg voldoet
niet meer aan de eisen van de moderne
tijd. Daarnaast is op hetzelfde terrein de
locatie van Openbare Werken gevestigd.
De medewerkers van Openbare Werken
zijn al enige jaren gehuisvest in tijdelijk units. Met het verplaatsen van de
brandweerkazerne is het mogelijk om
de units te verwijderen en een duurzame oplossing te realiseren, geeft de
gemeente aan. De nieuwe locatie aan

de Westsingel is beter bereikbaar dan
die aan de Americaanseweg, wat weer
gunstig is voor de aanrijtijden. Uit onderzoek is echter gebleken dat zich op het
beoogde terrein het territorium van een
steenuil bevindt. Volgens gemeente
Horst aan de Maas is de kans groot dat
dit gehele gebied op termijn een andere
functie gaat krijgen. Nu is de bestemming nog agrarisch, maar dit kan in de
toekomst veranderen in woon- of bedrijventerrein. In overleg met de gemeente

en provincie Limburg is er daarom voor
gekozen om, met het oog op toekomstige ontwikkelingen, het verlies van
leefgebied in één keer te compenseren.
Aan de zuidkant van Horst en ten
noorden van natuurgebied ’t Ham
bevindt zich een perceel van 1,58 hectare, dat hiervoor wordt ingericht.
Volgens Bureau Meervelt, dat in
opdracht van Veiligheidsregio LimburgNoord een compensatievoorstel heeft
gedaan, voorziet het daarmee voor een

belangrijk deel in één territorium van
de steenuil, zeker in combinatie met
het omliggende agrarisch gebied en het
aangrenzende natuurgebied. Het perceel
moet daarvoor wel worden heringericht, onder andere door de aanplant van
hagen en houtwallen.
Daarnaast geeft gemeente Horst aan de
Maas aan dat op het nieuwe terrein zelf
geprobeerd zo min mogelijk verlichting
op de bomen en het groen te laten schijnen, om zo de steenuil niet te verstoren.

Septemberkermis

Horeca zorgt voor muziekprogramma op plein
Hoewel de septemberkermis in Horst verschoven is naar het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen, wordt er op het Wilhelminaplein toch wat
georganiseerd. De horecaondernemers hebben de handen ineen geslagen voor een muziekprogramma.
Van zaterdag 19 tot en met woensdag
23 september vindt de kermis plaats
in Horst. Maar vanwege de coronamaatregelen niet zoals voorgaande
jaren in het centrum. De attracties
zijn dit jaar te vinden in de Kasteelse

Bossen, zonder horecaplein. De horecaondernemers hebben er echter
voor gezorgd dat er ook kermis in het
centrum is. Er is gezamenlijk voor één
podium gezorgd, waar drie avonden
een muziekprogramma is. Op vrijdag-

avond zorgen de dj’s van Strand 10
voor muziek. Zaterdagavond is er een
tribute night met verschillende acts,
zondag speelt Noel Shannon met aansluitend plaatjes van Peter Keijsers.
Op maandag is er geen extra pro-

gramma maar is de horeca wel open
voor Matinee-maandag. Om aan de
coronamaatregelen te voldoen zijn
bezoekers verplicht plaats te nemen
op één van de terrassen.
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HEHO officieel van start

‘Samen vorm geven aan saamhorigheid’
In Hegelsom is vrijdagochtend 11 september het Hegelsoms Hulp- en Ondersteuningspunt (HEHO) officieel
gepresenteerd. Dit gebeurde door middel van de onthulling van een bordje door wethouder Han Geurts van
Horst aan de Maas en Mario van Rens van de werkgroep.

03

Directeur L1

Elbers stopt als fractievoorzitter
VVD Horst aan de Maas
Yvonne Douven volgt Peter Elbers op als fractievoorzitter van
VVD Horst aan de Maas. Elbers stopt omdat hij zijn nieuwe functie
als directeur van L1 niet verenigbaar vindt met het voorzitterschap. De vrijgekomen plek in de gemeenteraad wordt opgevuld
door Imke Emons.

Wethouder Han Geurts en Mario van Rens

HEHO is een burgerinitiatief ontstaan uit de dorpsenquête die in 2018
werd gehouden. Daaruit bleek dat er
behoefte is aan een steunpunt, vertelt Mario van Rens. De werkgroep
zorg en welzijn van het Dorpsplatform
Hegelsom is hier vervolgens mee aan
de slag gegaan. In april is het ondersteuningspunt van start gegaan.
Elke vrijdagochtend kunnen inwoners binnenlopen bij café Debije
voor een kopje koffie en een praatje.
“Waar nodig kunnen we dan helpen bij vragen die er zijn of ondersteuning bieden”, aldus Van Rens.
“Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het

boodschappen doen of de administratie. Laatst vroeg iemand ook
hulp bij het zoeken van een schaakmaatje. Met HEHO willen we samen
vorm geven aan saamhorigheid.
Het is burenhulp op dorpsniveau.
Onze ervaringen tot nu toe zijn dat
Hegelsommers het heel leuk vinden
om op vrijdagochtend samen een
kopje koffie te drinken.”
Wethouder Han Geurts prijst het initiatief van het dorp. “Het is echt een initiatief dat bij Hegelsom past. We kunnen
wel allemaal moeilijk structuren verzinnen om mensen te bereiken met een
hulpvraag. Maar hier kunnen mensen

gewoon even binnenlopen voor koffie
en een praatje. Dit is laagdrempelig en
dat is de kracht van dit initiatief. Want
de drempel om überhaupt hulp te vragen is al hoog. Neem zo’n voorbeeld
als het zoeken van een schaakmaatje.
Dit kan makkelijk resulteren in eenzaamheid. Als gemeente horen we zo’n
hulpvraag graag in een vroeg stadium
zodat we daar iets aan kunnen doen.”
Hij voegt eraan toe dat volgens hem in
veel kernen de bereidheid om anderen
te helpen groot is. “Dat is mooi om te
zien.”
Kijk voor meer informatie over HEHO
op de website van het Dorpsplatform.

Vier generaties

Peter Elbers draagt tijdens de
raadsvergadering van 10 november het stokje over aan Yvonne
Douven. “Ik heb de afgelopen twee
en half jaar genoten van de politiek”, zegt Elbers. “Het waren vaak
hectische momenten waarin we
als relatief kleine oppositiefrac-

tie onze stem hebben laten horen.
Heel graag had ik de resterende
tijd van deze raadsperiode willen afmaken, maar ik kies bewust
voor de nieuwe uitdaging die nu op
mijn pad ligt.” Douven laten weten
trots te zijn op de koers die de VVD
momenteel vaart.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Mare zorgt voor het complete
klavertje
Met de komst van achterkleindochter Mare Rouwens uit Horst, is voor overgrootmoeder Lies PeetersSmeets (77) uit Reuver het klavertje vier in de familie compleet. De grootmoeder is Jacqueline BeijersPeeters (53) uit Reuver en de moeder van Mare is Shannen Beijers (26) uit Horst.

Huisvesting aangeboden
Tijdelijke woonruimte voor internationale medewerkers

Nette studio’s en chalets beschikbaar t/m eind juni 2021
voor 2, 3 of 4 personen. Goed bereikbaar
vanaf A73 afrit Melderslo.
Voor meer informatie of bezichtiging bel: 06 51 46 29 29
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Ik heb un hiel moeij leave gehad...
Met veel pijn in ons hart nemen wij afscheid
van ôs Mam, Oma en Oma Bill
Bescheidenheid siert de mens

Bill Straten - Basten

Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van zijn goedheid
en levenslust mochten genieten, delen wij u mede, dat wij
afscheid hebben moeten nemen van mijn
lieve man, ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Maria Isabilla Hendrika

Michel Billekens
echtgenoot van

Riek Billekens - Janssen
Hij overleed op 80-jarige leeftijd.

Lottum, 6 oktober 1929

Familie Billekens
Familie Janssen

Sinds 1987 weduwe van

Harrie Straten
Grubbenvorst, Ans en Frans Seroo - Straten
Venlo, Loes Seroo en Django Pouwels
Grubbenvorst, Ellen Seroo en Thijs van Dijl,
Dion en Lisa
Venlo, Sem Adams en Vera Hoeben

Sevenum, Rita en Wiel Titulaer - Straten
Horst, Isabel Titulaer
Melderslo, Geraldine en Thijs
van den Heuvel - Titulaer
Sevenum, Lei* Titulaer

Venlo, Marjo en Bert van den Bercken - Straten
Horst, 14 september 2020
Peelstraat 40, 5976 NL Kronenberg
Michel is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid
van hem te nemen op afspraak.
Vanwege de huidige omstandigheden nemen we in
besloten kring afscheid van Michel op zaterdag 19 september
om 10.30 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een
livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u
aanvragen via een mail aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Een bijzonder woord van dank aan alle hulpverleners die zo
liefdevol voor Michel gezorgd hebben.

Henk, kel toch...
Soms loopt het leven anders dan je graag zou willen...
Wij hopen dat je nu de rust gevonden hebt...
Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen
van onze zoon, broer en oom

Henk Heldens
Na een verblijf van 3 weken in het Viecuri medisch
centrum in Venlo is Henk daar op 9 september rustig
ingeslapen. Henk is maar 44 jaar mogen worden.

Janne
13 september 2020
Dochter van
Theo Cuijpers
& Lonneke Wijsman
Clapvaeren 8
5961 LM Horst

Grubbenvorst, 10 september 2020

Venlo, Lisette* Straten en Arno Adams
Kronenberg Riek
Gemert Peter
Neer Marianne en Patrick
Anouk, Femke, Lotte

Geboren

Leiden, Meggie van den Bercken
en Yanick Bruggeman
Venlo, Lisette van den Bercken
Venlo, Leon van den Bercken

Venlo, Rob Straten en Andrea van Deurzen
Correspondentieadres:
A. Seroo-Straten, Kerkstraat 10, 5971 CE Grubbenvorst
Graag hadden wij met iedereen die zich betrokken
voelt afscheid willen nemen, maar gezien de huidige
omstandigheden hebben wij dit in familie kring gedaan.
Een bijzonder woord van dank aan “La Providence”
voor de liefdevolle verzorging.

Geboren

Espen

11 september 2020
Zoon en broertje van
Niek, Angelique en Feder
van de Pasch-Korstjaans
Mgr. Schravenlaan 17
5973 NH Lottum



Geboren

Floor

13 september 2020
Dochter van
Frank en Marlou
Jenniskens-Vullings
Gasthuisstraat 41
5961 GA Horst
Gevraagd: legpuzzels 500 stukjes.
Evt. ruilen. Tel. 06 10 36 45 96.
Gezocht: hulp in de huishouding
in Horst , 3 u/wk (ma, di of do).
E-mail: poetshulpgevraagd@hotmail.com
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 077 398 60 16.

We houden je vast in gedachten
Onze armen stevig om je heen
We denken terug aan hoe we lachten
Zoals jij is er geen een
Heden overleed zacht en kalm ons pap en opa

Sjeng Linders
weduwnaar van

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Leny Linders-Goossens
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Correspondentieadres:
Familie Heldens
Zwaluwstraat 147
5961 VV Horst
Mede als gevolg van de coronarichtlijnen heeft het
afscheid van Henk in besloten kring plaatsgevonden.

Bouwgrond gevraagd
in Horst-Hegelsom-Sevenum vanaf
500 m2. Voor info:
bouwgrondgevraagd@hotmail.com
Te koop gevraagd vrijstaande woning
in Horst, oud/nieuw/opknapper/
bedrijfswoning, alles aanbieden.
We hebben geen haast en hoeven zelf
niks te verkopen. Tel. 06 54 33 70 00
Ricktielen@gmail.com.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
www.yogacentrumlespoir.nl
Nu vrijblijvend 5 lessen voor € 37,50!
Dinsdag 20.15-21.15 uur
yogavooriedeen@live.nl/077 851 50 08.

Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl. Verkrijgbaar
in natuurwinkels Horst en Gennep.
Wij zoeken een goede en
betrouwbare hulp in de huishouding
bij ons in Maasbree voor tussen de
16 en 32 uur per week. Rooster
kunnen we in overleg samen indelen.
Werkzaamheden zijn gewoon
huishoudelijk en niet tijdelijk.
Interesse? Schrijf naar
colmore2@gmail.com.
Te koop e-bike.
Info 06 33 36 69 06.
Garagesale 26 september van 11-14
uur in In de Riet in Horst.

Goirle: Robert en Antoinette
Swolgen: Ellen en Geert
Daphne en Tom
Lieke

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l
Tegelen, 5 september 2020
Zorgcentrum Het Annahuis
Correspondentieadres:
Mgr. Aertsstraat 11, 5866 BE Swolgen

Dag en nacht bereikbaar

De crematieplechtigheid heeft in verband met de
coronamaatregelen in besloten kring plaatsgevonden.
Beste verzorgers en vrijwilligers, jullie doen zo veel meer
dan het feitelijk zorgen voor de bewoners van het
Annahuis. Jullie bezieling en drive om van betekenis te zijn
heeft ons pap heel sterk gevoeld. Dank!

Gezocht: poetshulp, interieur
verzorgster, 10/15 uren pw. in overleg,
Sevenum info@eetwinkelbebo.nl

Last van je voeten, onrustige benen?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
06 15 49 09 26, www.sandrapoels.nl

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl
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Geplukt

Jan Jenneskens- Meerlo Meerlo
Meerlo is zijn dorp. Hij woont er al 61 jaar en is de vijfde generatie op boerderij Bekenhof, die ooit door zijn voorouders is gebouwd. “Meerlo is
mijn thuis”, zegt hij dan ook vol overtuiging. De kans om wethouder te worden van de gemeente Venray liet hij echter niet aan zich voorbij gaan.
Deze week wordt Jan Jenneskens geplukt.

verbindingen leggen. Want alleen kun
je niets en samen kom je ver.”

Ambities en dromen
Jan is al 37 jaar getrouwd met
Gerty, samen kregen ze vier kinderen. Hans, Joost, Marlou en Emma.
Hans overleed op 14-jarige leeftijd aan
meningokokken sepsis, een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie.
“Hij was die zondag samen met zijn
broer clubkampioen van de tennisclub
geworden. In de nacht van zondag op
maandag werd hij ziek en de volgende
dag is hij overleden. Dat is deze week
achttien jaar geleden.” De plotselinge
dood van Hans had veel impact op het
gezin, want hoe moesten ze nu verder? “Gelukkig hebben we daar samen
een goede weg in kunnen vinden.
De andere drie hebben hun ambities
en dromen waar kunnen maken en
daar ben ik erg dankbaar voor.”
Om te ontspannen wandelt en fietst
Jan graag met zijn Gerty. “Zo hebben
we laatst nog de veertiendorpentocht
in Venray gefietst. Ik kan niet goed
niets doen. Ik ben graag bezig en
hou van gezelschap. Ik vind altijd wel
een moment om mijn hoofd leeg te
maken, bijvoorbeeld tijdens het grasmaaien, dan komen vaak ook goede
kansen en ideeën naar boven.”

Nog een kleine week en dan wordt
Jan geïnstalleerd als wethouder
van de gemeente Venray. Politieke
ervaring heeft hij niet, al is hij wel
bekend met het politieke spel in
zijn hoedanigheid als bestuurder
van Dynamiek Scholengroep en
gezondheidsmaker van Gezondste
Regio 2025. De vraag of hij de
opvolger wilde worden van Martijn
van der Putten kwam onverwacht,
maar triggerde hem toch genoeg
om er serieus over na te denken.
“De kennismaking met de D66fractie verliep heel plezierig. Ik heb
toen nog een week bedenktijd
gevraagd en kwam tot de conclusie dat ik het wilde doen. Het is
een hele nieuwe ervaring en een
unieke kans die ik nooit meer
krijg. Ik zal er mijn weg in moeten
vinden, ik heb voldoende steun

en vertrouwen van mijn fractie en
het bestuur van D66.” Verhuizen voor
zijn nieuwe baan hoeft hij niet, maar
daar moet door de gemeenteraad van
Venray nog wel ontheffing voor worden verleend.
Jan is de oudste van zeven kinderen
en omschrijft zichzelf als een sportief
kind. Hij voetbalde in het eerste elftal
van Meerlo en wilde eigenlijk sportleraar worden. Totdat hij zich besefte
dat dit betekende dat hij in Tilburg op
kamers zou moeten. “Dat wilde ik niet,
want dan zou ik onder andere door de
week niet kunnen trainen. Dus besloot
ik naar de lerarenopleiding in Venlo te
gaan. Ik was namelijk ook leider van
het pupillenelftal en deed dat altijd
met veel plezier. Zo kwam ik erachter
dat ik het leuk vond om dingen voor
elkaar te krijgen met een team en
kinderen iets bij te brengen.” Jan stu-

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Ik vind het belangrijk
dat iedereen een gelijke
kans krijgt

Rode draad

Sudoku
2

deerde af in een tijd dat de banen in
het onderwijs niet voor het oprapen
lagen. Hij had het geluk dat hij aan de
slag kon op de basisschool in Meerlo.
Na een aantal jaren werd hij adjunctdirecteur om uiteindelijk in 1989
directeur te worden van de school.
Hij stond ook nog af en toe als vervanger voor de klas, dat betekende dat
hij ook wel eens les gaf aan zijn eigen
kinderen. “Dat vonden ze niet altijd
leuk, nee”, lacht hij. Het onderwijs ligt
hem na aan het hart, zegt hij. “Ik vind
het belangrijk dat iedereen een eerlijke en gelijke kans krijgt.”

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Hij werd bestuurder van SKO
Meander, de voorloper van Dynamiek
Scholengroep. Dit deed hij twaalf
jaar, totdat de kans voorbij kwam
om campusdirecteur te worden van
het Blariacum College in Blerick.
Daar kwam na twee jaar echter al
een einde aan. “Ik heb er een plezierige tijd gehad, maar er was een
verschil van inzicht over de toekomst
van de school. Ik heb dat erg jammer
gevonden, het heeft me ook geraakt.”
De rode draad in Jans leven is dat er
altijd weer wat op zijn pad komt. In dit
geval was dat de Gezondste Regio
2025. “Mijn voorganger stopte en het
zou eigenlijk maar voor een periode
van drie maanden zijn. Uiteindelijk
ben ik er bijna drie jaar werkzaam
voor geweest. Ik heb dit met enorm
veel plezier gedaan. Het was een
beetje pionieren en zoeken naar middelen. We hebben daarin een aantal

grote slagen gemaakt. Mijn opvolger,
Caroline Kortooms, kan zich nu concentreren op de inhoud en nieuwe

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Verkoopmedewerker
• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden).

Magazijnmedewerker / Monteur
Als magazijnmedewerker / monteur ben je werkzaam op de locatie
Sevenum en omstreken. Je houdt je bezig met ontvangst / uitgaande
goederen, orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en monteren van
bestelde kantoormeubelen bij onze klanten. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken;
• In het bezit van een geldig
C rijbewijs;
• Goede fysieke gezondheid;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen;
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
• Werken met modern en goed
onderhouden materieel;
• Afwisselend werk;
• Extra cursussen wanneer vereist.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Met pijn in ons hart, delen wij u mede dat wij op donderdag
10 september 2020 omstreeks 23.30 uur afscheid hebben
genomen van mijn zoon, onze broer en dierbare vriend

Tamim Mohammadi
Onze lieve Tamim is ons abrupt uit het leven genomen en heeft de
leeftijd mogen bereiken van 24 jaar. We zijn ontdaan en achtergelaten
zonder woorden. Ooit, zal ongeloof plaats kunnen maken voor
acceptatie. We zijn dankbaar voor de tijd dat wij met hem hebben
mogen doorbrengen.

“Ald waere is neet èrg, má ald ziên...”
Omringd door vele liefdevolle handen is in de avond van 11 september kalm van ons heengegaan,
ôs mam, oma en omaatje

Mia Lenssen - Baltussen

Meterik, 4 november 1929 - Tegelen, 11 september 2020

echtgenote van Grad Lenssen †
Zij heeft na een rijk en eenvoudig leven de gezegende leeftijd bereikt van 90 jaar.

Familie Mohammadi & Mirzadeh
Weet u meer over het ongeval op de Kleefsedijk in Sevenum,
neem contact op via 06 - 16514058

We zijn heel dankbaar voor alles wat zij samen met ôzze pap voor ons heeft gedaan.
Elly en Ves, Thijs en Maud, Wiek en Diana, Hans en Marion en alle klein- en achterkleinkinderen.

“De látste bal is gespeuld”
Bedroefd hebbe weej afscheid motte neme
van miene leeve mîns, ozze zörgzame pap en grötse opa

Joep van Helden

Wij hebben op donderdag 17 september in besloten kring afscheid genomen van mam
waarna wij haar op het kerkhof in Horst bij ôzze pap hebben begraven.
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging van Zorghuis Tegelen,
waar zij de laatste jaren van haar leven heeft doorgebracht.

in liefde verbonge mit

Els Huijs
iërder echtgenoët van

Mien Nellen †
Panningen: Els
Meterik: Lizette en Bart
Horst: Anja en Ad
Lieke en Nino
Minke en Jannes
Eindhoven: Luc en Daniza
Indy, Finn
Panningen: Bart †
Maasbree: Kim en Ruud
Jort
Venlo 11 september 2020
Graafschap Kesselstraat 38, 5981 XT Panningen

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dankbetuiging

José, Joep & Ellen, Loes & Arnold, Abel, Moos, Julia, Jurre, Rosa
willen iedereen bedanken na het overlijden van mijn man,
onze pap, schoonvader en trotse opa

Jos Hoebers

Ut afscheid haed in besloate kring pláts gevonge.

De vele persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons
diep geroerd en zijn tot troost. Het heeft ons enorm gesteund
te merken wat een bijzondere persoon Jos, niet alleen voor
ons, maar ook voor vele anderen is geweest.
Dank namens ons allen.
Veel te snel ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je iets ontnomen
Op het einde kon je niet meer
Flink was je je hele leven
Wij gaan je missen
En zijn trots op wat je ons hebt gegeven

Jeanne van Houtum-van Lieshout

Kwijtgeraakt in Grubbenvorst, zwarte
portemonee met o.a. 3 pasjes en Duits
rijbewijs. Tel. 06 12 53 32 96.
Fruitbomen €7; appels zelf plukken
0,50/kg Boskoop Elstar Jonagold; noten
zelf rapen €2/kg; pot chrysanten €3.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.

Brasserie VIOS-Beringe
lunch–diner-high tea
Brasserievios.nl doen!
Ik zoek een goede en betrouwbare
hulp in de huishouding voor 3 uur per
week in America. Interesse stuur een
appje naar 06 29 15 04 47.
Viooltjes-grootbloemig en mini.
Tevens siervruchtjes. Dagelijks geopend,
vrijdags gesloten. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst 06 54 30 69 64.

Te huur woning in
“hof van Horst” in centrum Horst.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Meer info: 06 43 44 55 00.

Voor snijbonen, snoep- en
soeptomaten, paprika,
komkommers, courgette enz.
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Bent u op zoek naar een allround
nagelstyliste?
Bel dan voor meer informatie naar:
Karinails 0611 28 62 72. Na 13.00 uur.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

echtgenote van

Toon van Houtum †
Mam, Oma overleed in de leeftijd van 71 jaar.
Julian en Sandra
Jill
Lynn
Evi
Suze

Patrick en Lotte
Giel
Fem
Teun

Rob en Judith
Sem
Isa

Ós mam en oma

vriendin van

Theo
Hegelsom, 10 september 2020
Kogelstraat 45, 5963 AN
Afgelopen woensdag 16 september hebben we,
na de afscheidsdienst, Mam bij Pap te ruste gelegd
op de r.-k. begraafplaats te Hegelsom.

Fried & Rien
Hoeijmakers-Driessen
zijn 50 jaar getrouwd
Proficiat met deze mijlpaal!
Frank & Manon
Maud, Max, Merle & Mayke

Ruud

Annie van den
Munckhof-Verhaegh

Piet & Ria
Smits-Jans
Horst
18-9-2020
50 jaar getrouwd

wordt op 21 september 90 jaar!
Van harte proficiat!
Mart, Sonja, Joep en Lenny
Marij
Piet, Marion, Guus en Floor
Bertie

1709 \ winkel & bedrijf
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Marion Lenssen nieuwe eigenaar

Froxx Horst in andere handen
Eigenaar Nico Haverman van Froxx in Horst geeft na zestien jaar het stokje over aan Marion Lenssen. Zij is eigenaresse van WorkOut en ouddocent van Froxx.
“Al jarenlang heerst bij mij het idee
dat ik Froxx niet tot het einde
der tijden zal blijven draaien”, zegt
Haverman. “Ik denk niet dat het verstandig is om tot mijn 50ste nog tien

sporturen per week en veel kinderdanslessen te blijven geven. De huidige coronacrisis is voor mij net het
zetje dat ik nodig had om te stoppen
en het roer om te gooien.” Per 1 janu-

ari wordt Marion Lenssen eigenaar.
Zij zal de naam van Froxx veranderen
in ‘BreakOut’ en ‘Chineng Horst’, en
haar bestaande bedrijf aan de Gebr.
Van Doornelaan ‘WorkOut’ gewoon

aanhouden. Naast sporten en bewegen, kan men er straks ook nog steeds
terecht voor een feest of afscheidsdienst.

Binnenkijken bij...
Oh, zit dat zo!

Column

Afbouw Zelfstandigenaftrek

Geraakt

Als ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog komen. Wat er precies in de nieuwe belastingplannen staat is dus nog niet bekend, maar als de
voortekenen niet bedriegen dan maakt een verdere afbouw van de Zelfstandigenaftrek deel uit van de plannen om het verschil tussen
zelfstandigen en werknemers kleiner te maken.

Geraakt was ik op het kerkplein
in Broekhuizenvorst.
Oorverdovend stil was het na de
vertoning van de film Wei over
mantelzorg en dementie.

Ondernemen wordt een stukje minder aantrekkelijk
zelfstandige te verminderen, waardoor er liquide middelen overblijven
om te consumeren, investeren en
reserveren. Om de continuïteit van
het MKB, ook toen al de motor van
de economie, te waarborgen.

De Zelfstandigenaftrek is, samen
met de MKB-winstvrijstelling, het
belangrijkste fiscale voordeeltje dat de ondernemer nog heeft.
De Zelfstandigenaftrek bestaat al
sinds 1970. De bedoeling destijds
was om de belastingdruk van de

Het verschil in lasten tussen ondernemers en werknemers is echter inmiddels zo groot dat er een
grote groep schijnzelfstandigen is
ontstaan. Deze doen zich voor als
ondernemer, maar zijn echter goed
beschouwd niets anders dan werknemers. Om deze schijnzelfstandigen
tegen te gaan worden de voordeeltjes voor ondernemers, zoals de
Zelfstandigenaftrek, beperkt.
De Zelfstandigenaftrek wordt op
twee manieren ingeperkt. Allereerst
gaat het vaste aftrekbedrag van 7.030
euro in 2020 naar 5.000 euro in 2028.

Het lijkt erop dat met Prinsjesdag
wordt aangekondigd dat deze afbouw
sneller en verder gaat naar uiteindelijk 3.200 euro. Daarnaast gaat het
maximale belastingtarief waartegen
de aftrek verzilvert kan worden uiteindelijk 37,1%. Dat is nu nog 46%.
Het voordeel van de Zelfstandigenaftrek wordt dus voor meer dan de
helft ingeperkt. De bedoeling is wel
dat er een compensatie komt door
een hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting, maar die kortingen gelden voor iedereen, zodat
het verschil kleiner gaat worden.
Of het effectief is om de schijnzelfstandigheid tegen te gaan valt nog
te bezien. Veel belangrijker daarvoor
is de verplichte heffing van premies
voor WW en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers én

de premies voor pensioenen die zij
betalen. Schijnzelfstandigen zien
vaak bewust of onbewust af van
verzekeringen en het opbouwen
van pensioen en kunnen daarom
soms tientallen procenten goedkoper
werken.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Drotech is een handelsonderneming en levert producten aan carrosserie-, trailer- en aanhangwagenfabrikanten door
heel Europa en dealers in de Benelux. De inkoop doen we via partners in Oost-Europa en in eigen beheer in Azië,
waarbij we voor diverse klanten custom made producten ontwikkelen en produceren.
Vanwege groei zijn we op zoek naar een:

Medewerker verkoop
Over de functie
Je werkzaamheden zijn afwisselend en bestaan onder meer uit het aannemen, administratief verwerken,
verzendklaar (laten) maken en verzenden van orders, het afhandelen van klantvragen over producten, leveringen
en/of beschikbaarheid van producten, het regelen van transport/goederenvervoer en waar nodig het uitvoeren van
magazijnwerkzaamheden.
Functie-eisen
Je hebt een MBO werk- en denkniveau en beheerst de Duitse en Engelse taal en MS Office. Ervaring met exact is een pré
evenals affiniteit met metaalbewerkingsproducten.
Profiel
De volgende kwaliteiten kenmerken jou: commercieel ingesteld, communicatief sterk, goed in het opbouwen en
onderhouden van contacten, teamspeler, toont initiatief, flexibel, positief ingesteld, nauwkeurig en accuraat. Je bent
fulltime beschikbaar en woont in de regio Horst aan de Maas.
Interesse?
Stuur je CV en korte motivatie voor 25 september a.s. naar info@drotech.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi.
Voor meer informatie: 06-52405121.

www.drotech.nl

Ik voelde emotie bij buurtgenoten die een leven lang lief en
leed met elkaar gedeeld hebben.
‘Vanaf de kleuterschool trokken we
met elkaar op. We stonden machteloos aan de kant’ reageerde
een geëmotioneerde bezoeker.
De onuitgesproken vraag “hadden we als gemeenschap niet wat
meer kunnen doen?” hing in de
lucht.
Geraakt ben ik door de familie
Lenssen die in al haar kwetsbaarheid zo krachtig is. Die het lef heeft
om dit gevoelige thema bespreekbaar te maken. Die haar pijn en
worsteling laat zien en zo een
taboe doorbreekt. Geraakt door
het zien van onzichtbaar leed, van
verlies om wat er niet meer is.
De worsteling van geen hulp durven vragen en een omgeving die
het lastig vindt om hulp aan te bieden. Ook ikzelf ervoer deze week
hoe lastig het is om ‘dementie’
bespreekbaar te maken. Ik zie mijn
buurvrouw de laatste tijd veranderen. Zij vertoont allerlei signalen
die mogelijk duiden op dementie.
Aan mijn buurman merk ik dat hij
het op allerlei manieren probeert
te verdoezelen. Ondanks de goede
band, merk ik ook bij mezelf,
verlegenheid om dit onderwerp
bespreekbaar te maken.
Geraakt ben ik door (ouderen)verenigingen die het lastig lijken te
vinden het thema dementie aan
de orde te stellen. Een op de vijf
mensen wordt geconfronteerd met
deze hersenziekte. De komende
jaren zal het aantal mensen met
dementie groeien tot 1500 in Horst
aan de Maas. Geraakt ben ik door
de fijne samenwerking tijdens de
dorpentour. Samen met vele partijen is het onderwerp mantelzorg
en dementie op de kaart gezet.
Ik ervaar veel ‘naoberschap’ in
de dorpen en wijken. Een betrokken gemeenschap waar ik me
als ‘Twents megje’ bij thuis voel.
Ruud Lenssen heeft met zijn film
Wei de harten van velen geraakt.
Hij heeft pijnlijk duidelijk gemaakt
wat de gevolgen van dementie
zijn. Blijven we als gemeenschap
machteloos aan de kant staan? Of
geven we gezamenlijk een vervolg
aan deze dorpentour?
Anja Damhuis, Synthese
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15-vragen aan

Signy Billekens Sevenum
dat ik die momenten altijd samen
met mijn vriendinnen kan beleven.
Verder vind ik het ook echt enorm
leuk om te motorrijden en gitaar te
spelen.

Wat is jouw droombaan?
Mijn droombaan is om later met
artiesten of bands mee op tour te
gaan en daar het licht en geluid
te regelen. Om dit te leren, ben ik
recent met de opleiding podium- en
evenemententechniek gestart op het
Sint Lucas in Eindhoven.

Heb je een bijnaam?
Ik heb op zich niet echt een moeilijke
naam, maar toch zijn er veel mensen die het verkeerd uitspreken dus
heb ik al best veel bijnamen gehad.
De bijnaam die mijn vrienden en
vriendinnen altijd gebruiken is ‘Sig’.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
vind ik het erg leuk om naar de
kroeg of naar de soos in America
te gaan met mijn vriendinnen.
Verder ga ik ook graag naar de keet.

Wie kent jou het beste?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Signy Billekens
16 jaar
Sevenum
Sint Lucas Eindhoven

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou heel graag ooit nog een
wereldreis willen maken samen met
een vriendin.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag nog willen leren
hoe ik mijn eigen nummers zou kunnen schrijven. Het liefst zou ik het
dan zelf willen zingen, maar daar
heb ik helaas de stem niet voor.

Wat deed je als kind het liefste?
Als kind ging ik heel graag mee met
pap in de vrachtwagen. We zongen
altijd samen volop mee met onze
favoriete nummers. Ik vind het nog
steeds erg leuk om mee te gaan

met de vrachtwagen alleen heb ik
nu minder tijd door school en mijn
werk.

Wat zou je nog willen doen
in je leven?
Ik zou heel graag nog een keer naar
de Verenigde Staten willen gaan
om daar naar een echte NASCARrace te gaan kijken. Het lijkt me echt
heel gaaf om dat een keer mee te
maken.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Het optreden van Twenty One
Pilots op het festival Pukkelpop in
België bezorgde me echt kippenvel.
Twenty One Pilots is een van mijn
favoriete bands. Het was echt een
geweldige show en heel speciaal, al
helemaal omdat ik het samen heb
kunnen beleven met mijn vriendinnen. Het was zeker een dag die ik
nooit zal vergeten.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn collectie aan cd’s en lp’s is me
erg dierbaar en zal ik dus nooit weggooien. Ik vind ze ook heel erg mooi
om simpelweg te bekijken en te
hebben, vooral door alle verschillende soorten en kleuren lp’s die
er zijn. Verder zou ik ook echt nooit
de drumsticks, plectrums of setlists
die ik bij een concert of festival heb
gevangen of gekregen wegdoen,
vanwege alle herinneringen die er
aan vast zitten.

Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘joe joe’ dat zeg
ik op bijna alles wel. Ik zou ook echt
niet weten hoe vaak op een dag ik
het wel niet zeg.

Wat is jouw favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is naar concerten en festivals gaan. Het gevoel dat
ik krijg als ik daar ben is het beste
gevoel wat er is en ik ben erg blij

Mijn beste vriendin Lieke die ik al
ken sinds groep 1 van de basisschool
en mijn andere vriendinnen die ik
heb leren kennen op de middelbare
school, kennen mij het beste. Met die
laatsten ben ik in een korte tijd hele
hechte vrienden geworden en zij kennen mij ook echt supergoed.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik wil, zolang ik me kan herinneren,
heel graag motorcrossen. Het lijkt
me echt supercool om dat te kunnen.
Ik heb deze interesse toch wel meegekregen van mijn vader.

Dag of nacht?
Ik vind de nacht het fijnste en het
leukste, omdat de nacht erg rustgevend is en ik het erg leuk vind om
‘s avond met een vriendin naar de
sterren te kijken.

Festival of discotheek?
Ik ga het liefst naar een festival
omdat ik de sfeer daar het beste en
het gezelligst vind.
Tekst: Teun van Zon

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Hoi

Column

School
Ik ben afgelopen week
begonnen met mijn studie en
volgens mij lig ik nog net niet
achter. En ik weet wel zeker
dat ik niet de enige ben die zo
denkt.
Vanwege corona is een
heleboel achtergelaten lijkt het
wel. Dingen die niet worden
verteld of uitgelegd, terwijl
dat eigenlijk wel de bedoeling
was, denk ik. Ik heb zelfs een
powerpoint moeten lezen over
de veiligheid en wat je moet
doen in noodsituaties. Te gek
voor woorden toch. Ik heb nog
nooit gehad dat ik dat mezelf
moest gaan uitleggen. Maar dat
is niet het enige. Ook alle
standaardzaken zoals het halen
van een rekentoets wordt niet
uitgelegd. Ik ben ondertussen
al bijna drie volledige weken
bezig en ik weet pas net
hoeveel studiepunten ik moet
halen om over te mogen
gaan. Ik denk niet dat scholen
doorhebben hoe belangrijk
de basisinformatie is die ze
ieder jaar in het begin geven
aan de studenten. Aangezien
ze het nu eigenlijk een beetje
overlaten aan de studenten zelf.
Dan heb ik natuurlijk weer het
(on)geluk dat ik een nieuwe
docent heb als SLB’er. Dus die
weet soms zelfs nog minder
dan dat wij, als beginnende
studenten, weten. Mogelijk is
het dan dus ook zo dat wij als
klas informatie missen omdat
onze docent het niet weet of
vertelt tegen ons. En daarbij
hebben wij onze tentamens al
over twee maanden. Klinkt nog
lang als je er over nadenkt, pas
over twee maanden. Maar als
je dan een keer ziet wat wij wel
allemaal al moeten leren dan
is dat veel tekort lijkt het wel.
Bijna twee hele boeken die wij
uit ons hoofd mogen kennen.
En daarbij hebben we ook nog
projecten die bijna niet te doen
zijn. Niet vanwege de stof, maar
vanwege corona. Wij mogen
niet met elkaar afspreken op
school en een heel project, voor
studiepunten, online is vrij lastig.
Soms dan kan de verbinding
wegvallen, en andere keren
krijg je het niet gepland omdat
iedereen een eigen leven plant
rondom de online lessen.

Jélena
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Bouwen, maar dan wel de juiste woning op de juiste plek

Op 8 september moest de gemeenteraad zeggen wat zij vond van de Regionale woonvisie Noord-Limburg.
Er moeten meer woningen komen, vindt de voltallige gemeenteraad. Dat is belangrijk. Maar voor de SP is
de vraag nog belangrijker wat voor woningen we moeten bouwen.
De SP zegt al jaren dat we veel bij
moeten bouwen en dan vooral sociale huurwoningen. In de grotere dorpen, maar ook in de kleine kernen.
Veel mensen willen best bewegen
in de woningmarkt die compleet op
slot zit: ouderen willen graag kleiner gaan wonen; jonge gezinnen
graag groter; starters kunnen de

hoge koopprijzen niet opbrengen en
op een huurwoning moet je jaren
wachten. Kortom, mensen zitten
klem in een huis dat niet meer past
of kunnen simpelweg geen huis krijgen. Daar is maar één remedie voor:
bijbouwen. En dan vooral kleinere
huizen. Daarnaast moet het percentage sociale huurwoningen omhoog.

VVD Horst aan de Maas

In Horst is 14 procent van de woningvoorraad een sociale huurwoning
tegen 21 procent landelijk.
In de gemeenteraad werd voorgesteld om tot en met 2023 minimaal
driehonderd bouwvergunningen
af te geven. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar de indieners van
het voorstel weigerden tegemoet

te komen aan het verzoek van de
SP aan het voorstel toe te voegen
dat van de driehonderd woningen
er honderd sociale huurwoningen
moesten worden gebouwd. Voor de
SP was die weigering onbegrijpelijk
In het debat liet wethouder
Tegels (CDA) zich uiteindelijk verleiden tot de uitspraak om dan 420
vergunningen af te geven, waarvan
driehonderd koopwoningen en honderdtwintig sociale huurwoningen.
Dat is een mooi resultaat waar wij als

SP best tevreden mee zijn. We zitten
hiermee nog lang niet aan 21 procent sociale huurwoningen. Maar op
deze manier kunnen er weer honderdtwintig huishoudens in Horst aan
de Maas blijven, of gaan wonen, in
een betaalbare huurwoning en op
dat resultaat zijn we best trots.

En wanneer je als wethouder om
politieke motieven het beleid hanteert om slecht, onvolledig of te laat
te communiceren met de raad, is dat
voor ons onacceptabel. Dat is tijdens
de aanbesteding en voortgang van
de bouw van ’t Gasthoes meermalen
aan de orde geweest. En het is absoluut onaanvaardbaar dat wethouder
Geurts bij het IHP een ambtenaar laat
schrijven dat de raad het kan doen
met een samenvatting van het plan.
De raad moet alle informatie krijgen.

Het wordt de hoogste tijd dat de
gemeenteraadsleden van CDA,
Essentie, D66+GroenLinks en PvdA
hun rol eens goed oppakken en niet
suffig afwachten waar het college
mee komt. En het niet zomaar altijd
eens zijn met het beleid van wethouders. Coalitie of niet. Hopelijk leidt
onze ‘rode vlag’ tot verbetering.
Gewoon. Doen.

Sonja van Giersbergen,
fractievoorzitter

Een motie van afkeuring

Het indienen van een motie van afkeuring. Daarover moet je niet te
licht denken. Ook onze fractie heeft daar lang over gewikt en gewogen
toen bleek dat wethouder Geurts voor de zoveelste keer de gemeenteraad niet volledig had geïnformeerd over de voortgang van de bouw
van ’t Gasthoes in Horst. En ook met de communicatie omtrent het
huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) flinke communicatieve
steken had laten vallen.
Uiteindelijk besloten we deze motie,
waarin we onze afkeuring uitspreken
over het vooringenomen communicatiebeleid van de wethouder, in te
dienen en besloot ook de SP-fractie

mee te doen.
Waar gaat het ons om? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in
de gemeente en de wethouder moet
daar verantwoording aan afleggen.

Peter Elbers

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wij verzorgen en regisseren al ruim honderdveertig jaar logistieke oplossingen. Ons motto is efficiëntie en de kracht
in het continu zoeken naar mogelijkheden om kostenbesparing in het logistieke proces te realiseren. We ontwikkelen
daarvoor software, analyseren data en ontwikkelen nieuwe businesscases. Onze oplossingen zijn op het gebied van
lucht- en zeevracht, wegtransport, pakket-distributie, opslag, fulfilment, assemblage, refurbishment en installeren op
locatie. We bieden deze diensten zowel separaat alsook als geïntegreerde oplossing aan.

Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:

bezorger / installateur
met technische affiniteit (B- of C-rijbewijs)

WIJ
ZOEKEN
JOU!
APK-keurmeester/Bedrijfswagentechnicus

Klanten waarderen onze gedrevenheid en betrokken persoonlijke houding en dat is precies waarom
je bij ons zou willen werken. Je bent veel onderweg. Soms alleen en soms met een collega. Je brengt
meestal apparaten weg en vaak sluit je deze ook aan op locatie. Daarbij heb je contact met de mensen
op deze locatie. Je wordt opgeleid om de technische handelingen te kunnen uitvoeren en je krijgt
adviezen voor de communicatie. Daarnaast is er voldoende ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Vind je het fantastisch om met gespecialiseerd materieel
te werken? Bij ons ben je aan het juiste adres!
Je analyseert, repareert en onderhoudt alles met wielen
binnen onze vloot; niet alleen in de werkplaats,
maar waar nodig ook onderweg.

Wat vragen wij?
• Technische kennis en handig zijn is hiervoor
een vereiste.
• Rijbewijs B of bij voorkeur rijbewijs C
met code 95 (evt. bereidheid tot het
volgen van C-rijbewijs) en ervaring met
distributiewerkzaamheden.
• Servicegerichte instelling, probleemoplossend vermogen en affiniteit met
technische en/of installatiewerkzaamheden.
• Representatief, goede communicatieve
vaardigheden en beheersing Duitse taal.

• Bereidheid tot het volgen van technische
trainingen.
• Woonachtig in de omgeving van Venlo.
• Werkzaamheden worden in principe in
dagritten uitgevoerd in de Benelux en
Duitsland, echter gezien het feit dat regelmatig
op projectbasis gewerkt wordt, dient er
bereidheid te zijn tot overnachting in een hotel.
Deze overnachtingen worden ruimschoots van
tevoren ingepland.

Wil je meer weten of solliciteren, neem dan contact met ons op!
Janssen Distribution Services BV
Newtonweg 10, 5928 PN Venlo, 077-3201260, personeelszaken@janssen1877.com

Meer informatie: www.emons.eu/careers
Wij, de Emons Group, zijn een familiebedrijf dat al meer dan 75
jaar hoogwaardige en duurzame logistieke concepten ontwikkelt
en aanbiedt aan klanten op de Europese markt. Dit doen we
voor en met de klant door de juiste combinatie van innovatie,
ondernemerschap, enthousiasme en creativiteit. De Emons Group
is onder meer actief vanuit Nederland, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, België, Polen en Tsjechië.

MAKING
CONNECTIONS
Rijksweg 4 • 6596 AB Milsbeek
T 088-900 1300

VOLG ONS OP
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GGD Gezondheidsmeter 2020

Hoe gezond is Nederland?
Hoe gezond Nederland is, daar komen we alleen achter met uw hulp. Want als we weten
hoe het met u gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat.

Verenigingen en stichtingen

Gemeente scheldt huren voor
coronamaanden kwijt
Vanaf half maart moesten veel maatschappelijke accommodaties sluiten vanwege de

De GGD Limburg-Noord doet dit najaar

leefgewoonten van inwoners te helpen

coronapandemie. Het college van de gemeente Horst aan de Maas heeft besloten de

onderzoek naar de gezondheid en leefstijl

verbeteren.

huren voor gemeentelijke accommodaties voor die periode kwijt te schelden.

GGD Gezondheidsmeter 2020 genoemd.

Anoniem

Dit besluit betekent dat de maatschappelijke

wordt kwijtgescholden, met daarbij een

Voor dit onderzoek heeft het Centraal

Deelname aan de Gezondheidsmonitor is

organisaties die een ruimte huren van de

ruime betalingstermijn. Wethouder Geurts:

Bureau voor de Statistiek (CBS) een aantal

anoniem. De antwoorden van de vragenlijst

gemeente geen huur hoeven te betalen voor

“Met deze regeling komt de gemeente als

personen geselecteerd. Alle informatie vindt

zijn niet gekoppeld aan een naam en/

de periode dat ze daar geen gebruik van

vastgoedeigenaar tegemoet aan de oproep

u op www.ggdgezondheidsmeter2020.nl

of adres. Wij kunnen dus niet zien welke

konden maken. Via een landelijke regeling

om coulant om te gaan met het innen van

antwoorden u geeft. Uw gegevens worden

krijgt de gemeente een compensatie

huur.”

alleen voor statistieken gebruikt.

voor de gemiste huurinkomsten uit

van volwassenen en ouderen, ook wel de

Uitnodiging

sportaccommodaties. Wethouder Han

De organisaties waar het om gaat, vaak

helpt u de GGD en uw gemeente te

Samenwerking

Geurts: “Als gemeente willen we geen

vrijwilligersorganisaties, hebben in die

werken aan een goede gezondheid van

Eén keer per vier jaar doen alle GGD’en mee

onderscheid maken tussen sport of

maanden niet alleen geen gebruik kunnen

hun inwoners. U bent niet verplicht mee

aan de Gezondheidsmeter. We werken hierin

bijvoorbeeld cultuur. Daarom hebben we

maken van hun ruimte, ze hebben vaak ook

te doen aan de GGD Gezondheidsmeter

sinds 2012 al samen met het Rijksinstituut

besloten de huur voor alle maatschappelijke

inkomsten gemist. Wethouder Geurts: “Met

als u een uitnodiging krijgt. GGD Limburg-

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

organisaties kwijt te schelden”.

dit besluit beperken we een deel van de

Noord stelt uw deelname wel op prijs.

en het Centraal Bureau voor de Statistiek

Uw deelname is belangrijk, want met

(CBS). Hierdoor krijgen GGD’en, het RIVM

Voor commerciële huurders volgt de

voor onze huurders. Want juist tijdens

de uitkomsten kijken we per gemeente

en het CBS een goed totaalbeeld van de

gemeente de landelijke richtlijn Vastgoed

de lockdown hebben we gemerkt hoe

wat nodig is om de gezondheid en

gezondheid van inwoners in heel Nederland.

en Detailhandel Nederland. Die houdt in

belangrijk onze verenigingen en stichtingen

dat voor deze huurders de helft van de huur

zijn voor ons sociale netwerk.”

Als u de GGD Gezondheidsmeter invult,

negatieve effecten van de coronapandemie

Voorbereidende raadsvergadering

De gemeenteraad 22 september
Op dinsdag 6 oktober is de volgende besluitvormende van de gemeenteraad. Tijdens de
voorbereidende vergadering op 22 september kunt u gebruik maken van het burgerpodium
om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Voorzorgsmaatregelen
Als gevolg van de coronamaatregelen vergadert
de gemeenteraad vanaf april digitaal. Binnen de
huidige richtlijnen kunnen de raadsvergaderingen
weer in de raadzaal plaats vinden. Maar dan wel
met de nodige voorzorgsmaatregelen. Er is een
nieuwe indeling gemaakt zodat alle raadsleden
op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten.
En publiek is weer welkom. Ook voor de
publieke tribune wordt rekening gehouden met

Aanmelden burgerpodium

een onderlinge afstand van 1,5 meter. Daarom

Inwoners kunnen gebruik maken van het

is het voorlopig ook nodig dat mensen die de

burgerpodium. Onderwerpen voor het

raadsvergaderingen willen bezoeken, zich vooraf

burgerpodium mogen ook gaan over zaken die

aanmelden. In totaal kunnen 10 bezoekers

niet op de agenda staan. Wilt u gebruik maken

worden toegelaten.

van het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur
vóór de voorbereidende vergadering contact op

Verder zijn natuurlijk alle algemene

met de grifﬁer, de heer R. Poels,

voorzorgsmaatregelen van toepassing en

tel: (077) 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of email:

wordt er een hygiëneprotocol opgesteld voor de

grifﬁer@horstaandemaas.nl

raadsvergaderingen.
Publiek
Burgerpodium 22 september

De voorbereidende raadsvergadering van 22

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

september wordt, zoals altijd al gebruikelijk

op 6 oktober komen o.a. de volgende

was, live via internet uitgezonden. Wilt u de

agendapunten aan de orde: diverse

vergadering bijwonen? Meld u dan uiterlijk 24

bestemmingsplannen, actualisatie

uur vóór de voorbereidende vergadering aan bij

grondexploitaties en de verordening op de

de grifﬁer (077 477 97 70 / 06 – 51 85 28 91 /

ambtelijke bijstand. Tijdens de voorbereidende

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

Horst
Ruttenweg 1

vergadering van 22 september kunt u gebruik

Meterik

Peeldijkje
evenemententerrein

Crommentuijnstraat 48

maken van het burgerpodium om in te spreken

Meer informatie

Westsingel 102 en 104

Kronenberg

Sevenum

over de geagendeerde besluitpunten. Verder

Meer informatie leest u op de website

Americaanseweg

Schorfvenweg 10

Midden Peelweg

komen aan de orde: spreekrecht (burger)

horstaandemaas.nl/raad.

raadsleden en de informatieve behandeling

De openbare vergadering is in de raadzaal van

Mathieu Starrenstraat 11

Markt

Romerweg 5

raadsvoorstellen en ingekomen brieven. Aan

het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

Buitenkans, Americaanseweg

Melderslo

Markt 12

de voorbereidende vergadering kunnen ook

U kunt de vergadering ook live volgen via

Expeditiestraat 6

Blaktweg 71

Steeg 75

burgerraadsleden deelnemen.

horstaandemaas.nl/raad.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

ongenummerd

Lottum

gemeente@horstaandemaas.nl

ongenummerd

077 - 477 9777
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Najaarskermis Horst

Kermis op evenemententerrein
Kasteelse Bossen
Van 19 september tot en met 23 september vindt in Horst de najaarskermis
plaats. Wel een andere kermis dan anders. De kermis wordt gehouden op het
evenemententerrein in de Kasteelse Bossen.
De attracties die normaal gesproken in het centrum staan vindt u nu op het
evenemententerrein. Op het terrein is geen horeca aanwezig, maar wel in de
omgeving van het kermisterrein. De kermis is op zaterdag geopend vanaf 14.00 uur.
Verder kan men voor muziek met een drankje terecht op het Wilhelminaplein in het
centrum van Horst. Daar hebben de gezamenlijke horeca-ondernemers gezorgd
voor een podium, volgens de coronaregels, en muziek.
De ingang van de kermis is te bereiken via de Herenbosweg of het Peeldijkje.
Daar is ook een parkeerplaats voor auto’s en een ﬁetsenstalling. De bezoekers
worden gevraagd om zich aan de aangegeven looproutes te houden.
De kermisexploitanten zorgen ervoor dat u gebruik kunt maken van de attracties
volgens de coronaregels.
Tijdens een gezellige bijeenkomst vierde mevrouw Christiaens uit Melderslo afgelopen zondag haar 100e
verjaardag. Namens de gemeente Horst aan de Maas feliciteerde burgemeester Ryan Palmen haar persoonlijk.

Natuurlijk gelden op het hele terrein de standaard coronaregels.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

écht
beleven

#live #meemaken

BEKIJK DE NIEUWE SHOWS
OP SCHOUWBURGVENRAY.NL

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

In vroegere tijden was er een aftakking van de Maas en die liep vanaf
Ooijen, Megelsum, Meerlo naar
Wanssum. In 1993 en 1995 was bij
het hoogwater veel last en is besloten om de Oude Maasarm te reactiveren. De werkzaamheden zijn
al ver gevorderd. Veel natuur met
fietspaden en voor de toerist en

lokale bewoners is dit fantastisch.
Geweldig om in het gebied te zijn
en een aanrader. Nu nog de aanpak van de stallencomplexen in het
omringende landschap en het wordt
daardoor nog mooier. Maar wat is het
toch droog.
De beken en poelen staan veelal
droog. Door de droogte is het wei-

Tel. 06 11254097
info@spikweien25.nl
www.spikweien25.nl

2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
hei viooltjes en
groot assortiment
winter planten

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

nige oppervlaktewater ingedikt en
soms met het residu van spuitmiddelen en andere chemicaliën. Niet bijster bevorderlijk voor de insecten
en andere dieren. Verder hebben
veel grotere bomen het extra moeilijk door de lage grondwaterstanden. Omdat boeren en buitenlui veel
regenen om hun gewassen en tuinen
groen te houden wordt er nog extra
grondwater onttrokken. Als dit de
voorboden zijn van de te verwachtte
klimaatwijziging, dan is het mogelijk

slim voor boeren dat men droogte
bestendige gewassen gaan telen
op de zandgronden. Verder dienen
we zelf ook te werken zodat regenwater kansen heeft in de grond te
infiltreren. Dus start met regenwater
afkoppelen en onze gemeente heeft
daarvoor ook subsidie. Extra maatregelen door burger, gemeente, provincie en landelijk dienen we te nemen
voor een gezond leefklimaat.
Ton Wismans, burgerraadslid

Leefbaarheid: wie staan hiervoor aan de lat?

Onlangs hebben we met een delegatie uit de gemeenteraad, vergezeld van een wethouder, ambtenaren en
inwoners uit de wijken, een wandeling gemaakt door de Mussenbuurt, In de Riet en de Norbertusparochie.
Deze wijken zijn gerealiseerd vanaf
de jaren 60. Wijken waar destijds
veel woningen in de sociale huursector werden gebouwd om aan de
woningbehoefte in Horst tegemoet
te komen.
Deze drie wijken hebben aangegeven dat men de handen ineen wil
slaan om zich sterk te maken voor
een hechtere buurt en de leefbaar-

Tijdelijke
opslagruimte
nodig?
Spikweien 25 in
Lomm
Reserveer tijdig!

beukenhaag € 0,69

Van watersnood naar waternood

Afgelopen zaterdag een mooi rondje gefietst in gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. In de afgelopen jaren en nog tot 2022 worden er tal
van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren.

CDA Horst aan de Maas

077 - 477 9777

heid te vergroten. Uit een door
de wijken georganiseerde bijeenkomst met allerlei instanties zoals
de woningstichting, de gemeente,
Synthese et cetera werd geconcludeerd dat we allemaal samen
verantwoordelijk zijn voor het
verbeteren van de leefbaarheid.
Daarvoor staat niet één instantie
aan de lat. De gemeente, in de per-

soon van wethouder Bouten, heeft
samen met Wonen Limburg vervolgens gesprekken gevoerd in de wijken met de inwoners en gevraagd
wat vanuit de gemeente bijgedragen kan worden om de leefbaarheid
te vergroten.
Met kleine aanpassingen los je vaak
al grote ergernissen op. Bijvoorbeeld
met bewustwordingsacties om

afvaldumpingen op bepaalde plekken te voorkomen. En we hebben
tijdens de wandeling gezien dat dat
helpt. Maar ook vanuit de wijken
zelf komen initiatieven. Onder de
streep is de conclusie dat leefbaarheid iets is van ons allemaal. Praten
met elkaar, elkaar beter leren kennen, op een respectvolle wijze met
elkaar omgaan zijn daarvoor de
ingrediënten. De verbinding leggen
tussen de fysieke en sociale leefomgeving en hier waar nodig verbe-

teringen in aanbrengen kan al veel
betekenen voor diezelfde omgeving.
Samen met de wijkcomités en de
inwoners van de wijken zijn we op
de goede weg. Houden zo.

Annemie Craenmehr-Hesen, raadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Corona houdt gemeenteraad in zijn greep

De gemeenteraad vergadert sinds het zomerreces weer, zoals het hoort, in de raadszaal. En dat betekent dat er weer meer ruimte is voor de-

speciaal scherm geplaatst.

bat en publiek: twee bezwaren die golden voor het digitaal vergaderen. Maar desondanks houdt corona de gemeenteraad nog steeds in zijn

Kijk voor een eerste impressie van de raads-

greep.

leden op de nieuwe vergaderopzet naar de
speciale Raadsﬂitz op het YouTubekanaal van
de gemeenteraad (RaadHadM).
Andere activiteiten
Ook wat andere activiteiten van de gemeenteraad betreft gooit corona af en toe roet in het
eten. Helaas kan het jongerenproject Zinnige
Zaken niet op de gebruikelijke manier georganiseerd worden op 6 oktober. Met de betrokkenen wordt bekeken hoe we dit project in een
alternatieve vorm op een ander tijdstip toch door
kunnen laten gaan. In het kader van de jaarlijkse

Terug in de raadszaal

raadsleden en publiek voldoende afstand kunnen

aanmelden vooraf noodzakelijk is. De reacties

raadsthemadag was het de bedoeling dat de

Als gevolg van de coronamaatregelen verga-

houden. Geen vergadercirkel meer maar de

na de eerste vergadering op deze manier waren

raadsleden in november een bezoek zouden

derde de gemeenteraad vanaf april digitaal. Na

zogenaamde lagerhuisopstelling, collegeleden

positief. Wel werden voor de raadsvergadering

brengen aan de gemeente Meierijstad o.a. voor

de zomervakantie ging de gemeenteraad op 25

die de raad toespreken vanaf het spreekge-

van 8 september meteen al een paar aanpassin-

een uitwisseling met de raadsleden in de nieuwe

augustus weer voor het eerst in de raadszaal

stoelte en geen ambtelijke ondersteuning meer

gen doorgevoerd. Een aantal stoelen werden iets

gemeente van oud-burgemeester Kees van

vergaderen. Mét een coronaprotocol en mét een

in de raadszaal. Voor het publiek betekent dit dat

verder uit elkaar geplaatst en waar dat niet kon

Rooij. Met het oog op de beperktende maatrege-

aangepaste indeling van de raadszaal zodat

er ruimte is voor maximaal 10 bezoekers en dat

(tussen de burgemeester en de grifﬁer) werd een

len is dit bezoek afgeblazen.

Onderzoek naar betrokkenheid jongeren
bij gemeentepolitiek
De gemeenteraad wil graag jongeren betrekken bij de gemeentepolitiek. De afgelopen
jaren zijn verschillende projecten opgezet maar in hoeverre vinden jongeren dat ze
hiermee voldoende aan bod komen in de gemeentepolitiek? In september gaan we dit
onderzoeken o.a. in samenwerking met het Dendron College, CITAVERDE, de basisscholen
en het inwonerpanel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau TopOnderzoek.
De gemeenteraad bespreekt eind van het jaar de resultaten van het onderzoek.

Nieuw raadslid: Michael van Rengs
Op 8 september werd Michael van Rengs als nieuw raadslid beëdigd. Hij neemt de
plaats in van Bart Cox die onlangs afscheid nam van de SP-fractie.

adM - 3 sep.

Gemeenteraad HadM @RaadH

“Horst
de raad een wandeling gemaakt in
Vanavond met een delegatie van
dat).
l
geva
het
r
ies 1,5 meter (voo
West”. De wandelstokken waren prec

Burgerpodium
Nu de raad weer in de raadszaal vergadert, hebben de insprekers weer de
beschikking over een daadwerkelijk burgerpodium. Op 25 augustus werd hier al
volop gebruik van gemaakt door maar liefst 5 insprekers: Andries Brantsma (over de
rol van de gemeenteraad bij wijziging bestemmingsplannen), Frans Houwen namens
Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (over het burgerinitiatief),
Jan Houwen en Gerrit van der Vorst (over de stolperstein Walvis), en Jelle Houben
namens Avv America (over sportpark America, Meterik en Hegelsom). Op de foto
beantwoorden Jan Houwen en Gerrit van der Vorst vragen van de raadsleden.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Een messenverbod voor minderjarigen
is nodig
Jongeren onder de 16 jaar kunnen binnenkort geen messen meer kopen bij de winkels van IKEA, Xenos en HEMA. De ketens namen op maandag
14 september het besluit om geen messen meer te verkopen aan de jongeren. Action had dit besluit al eerder genomen.
De aanleiding van dit besluit is een grote stijging
in het aantal messen onder jongeren. Grote winkelketens die dit soort besluiten nemen zijn goed
bezig zou je kunnen zeggen. Maar waarom wordt
niet landelijk in een wet vastgelegd dat het voor
jongeren onder de 18 jaar verboden is om messen te kopen? Zo wordt de veiligheid gewaarborgd van alle inwoners. Daarnaast, waarom

hebben minderjarigen überhaupt messen nodig?
Zij zijn nog op een leeftijd waarin stoer doen een
grote rol speelt. Als dat gebeurt met een mes, kan
het gevaarlijke situaties opleveren.
Aan de andere kant is het goed dat jongeren messen
dragen. Zo hebben zij een sterker gevoel van veiligheid als ze een mes bij zich dragen. Mocht het dan
echt fout gaan en een meisje van 17 wordt beroofd,

kan ze zich altijd nog verdedigen. Het aantal berovingen kan hiermee ook juist afnemen. Daarnaast
is een mes bij de gemiddelde scouting of Jong
Nederland heel normaal. Met toezicht van een begeleider kan een minderjarige veel leren met een mes.
Een messenverbod voor minderjarigen is nodig.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 37

Ik ga online geld doneren
Veel dorpen in Horst aan de Maas maakten de afgelopen wekend bekend dat er dit jaar geen collectanten langs de deuren gaan komen
Eerder dit jaar werd de week al uitgesteld en nu
is besloten dat langs de deuren gaan te veel risico
met zich meebrengt voor de collectanten. De organisaties hopen dat veel mensen online alsnog een
donatie doen bij een goed doel. Maar geld uit het
potje pakken dat altijd bij de deur staat of actief op

zoek gaan naar het goed doel dat je wil steunen en
dan een donatie doen, dat is wel een verschil. Van de
andere kant is het zo dat het ook nu heel belangrijk is
dat goede doelen geld binnenkrijgen.
Mark Janssen reageert op onze Facebook-pagina:
“Het is beter om direct te doneren in de behoefte

wat er nodig is. Lokaal. Persoonlijk. Daar help je mee.
Niet met het spekken van bestuurders en managers.
Schiet het doel voorbij. Aan wat er bijvoorbeeld de
afgelopen 30 jaar gedoneerd is aan goede doelen
hebben we weinig terug gezien. Dus doe wat goeds
in de buurt.”

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Ingezonden brief

Gezonde Boerenverstand geen garantie voor naleving
coronaregels
In de HALLO van 27 augustus las ik de conclusie van een onderzoek: naleven coronaregels is ieders eigen verantwoordelijkheid.
Het onderzoek werd gehouden naar
aanleiding van een brief van de
Werkgroep Arbeidsmigranten, waarin
staat dat de coronamaatregelen door
arbeidsmigranten, noch hun werkgevers, huisvesters, vervoerders en
uitzendbureaus niet goed worden
nageleefd. In de beginperiode van
corona toonde de SP Horst aan de
Maas zich bezorgd over de toepassing
van de coronaregels bij arbeidsmigranten. Het college antwoordde: dat
is de verantwoordelijkheid van werkgevers en huisvesters. Het gezonde
boerenverstand had toen bij het college moeten werken. Die stelling is
natuurlijk niet houdbaar, als je de rol
van medehandhaver van de coronaregels hebt toegewezen gekregen.

Ontegenzeggelijk hebben werkgevers, huisvesters, vervoerders en
uitzendbureaus een eigen verantwoordelijkheid om uitvoering van de
coronamaatregelen te faciliteren en
toe te zien op de uitvoering. En toch
gaat het mis tot in alle uithoeken van
de samenleving: prominent is het
gezonde boerenverstand afwezig bij
de leiding van de slachthuizen; de
dagelijks opengebroken heimelijke
feesten en partijen voor ‘onvoorzichtige’ schendingen van de anderhalve
meter regel, getuigen daar ook van.
Niet voor niets formeert Wouter
Koolmees, minister van Sociale
Zaken, een Aanjaagteam
Bescherming Arbeidsmigranten
onder leiding van Emile Roemer met

de opdracht te kijken wat er nodig is
om te voorkomen dat arbeidsmigranten zwaar getroffen worden door
het coronavirus vanuit de zorg dat
het virus wild om zich heen grijpt in
‘migrantengemeenschappen’.
Gezond boerenverstand en ieders
eigen verantwoordelijkheid alleen
zijn onvoldoende. Solidariteit en
doorleefd maatschappelijk verband
zijn wezenlijk. Sociale controle is
daarvan het verlengstuk en op maatschappelijk niveau de handhaving.
Terug naar het onderzoek: Het
merendeel stemt in met de stelling dat je toch mag verwachten
dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het
terugdringen van het coronavirus.

Maar Marcel Appel: “jammer genoeg
is niet iedereen gezegend met
gezond boerenverstand” bij het zien
van een afgeladen bus vol arbeidsmigranten.
Getuige Linda-Baltussen-Zanders
vindt ook dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen,
maar constateert tegelijkertijd dat
het nodig is overtreders daarop aan
te spreken en verwacht “van personen in functie meer dan nu gebeurt”.
Kortom: Ieders eigen verantwoordelijkheid en gezond boerenverstand
schieten tekort.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Streekemoties

Column

Eigen teelt
smaakt beter
Het is nog maar een mensenleven geleden dat de gewassen op
de velden onze belangrijkste
voedselbron waren. Het goudgele koren, omringd door korenbloemen, vuurrode klaprozen
en kleurrijke vlinders was een
pittoresk traditioneel beeld.
Het koren was ons ‘Panum
Nostrum’, ons dagelijks brood.
Een zalig gevoel om het dagelijkse
brood zo dichtbij te hebben. Zo zalig
dat de processies, met het christelijke kruis voorop, door de velden trokken. Maanden later waren
er dan oogstfeesten, dankfeesten
in feite. Lokale productie betekende meestal lokale consumptie.
Onze streekproducten waren kwaliteitsproducten en smaakten bijzonder lekker, in realiteit of gewoon
door het te geloven. Sinds die
tijd is er veel water door de Maas
gestroomd en is er veel veranderd.
De akkerpercelen zijn groter geworden, de gewassen zijn anders en de
veeteelt is meer gegroeid dan de
bevolking. Goed voor de welvaart?
Goed voor het milieu? Goed voor
de kwaliteit? Zijn het nog wel onze
velden? We zouden er eindeloos
over kunnen debatteren en zouden
het waarschijnlijk snel eens worden
over een ding: industriële voedselproducten uit alle windrichtingen
hebben aan smaak en kwaliteit
ingeboet. Onze producten zijn minder ‘gezegend’ en minder ‘zalig’, en
dat niet zozeer door het ontbreken
van kruisprocessies, maar door de
massale processering en het ontbreken van onze eigen dierbare betrokkenheid. De toenemende globale
handel wordt steeds grenzelozer.
De huidige situatie rondom Covid19 leert ons ons dat we kwetsbaar zijn en versterkt het belang
van voor elkaar zorgen, vooral
ook als het om gezond eten gaat.
Goed nieuws: een nieuw bewustzijn ontspruit! Sinds enkele jaren
stroomt een gezonde portie nostalgie door onze aderen. Steeds meer
op kleine schaal geproduceerde
streekwaren vinden een plekje in
de winkelschappen of landen direct,
vers vanaf de velden via boerderijwinkels of straatkraampjes, in ons
mandje. Een stukje smakelijk verleden komt zo weer dichterbij, de
opbrengst van onze eigen velden
weer binnen handbereik. Laten we
ervan genieten.
Theo Kerstjens
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Schutters met een beperking

Leden De Schutroe winnen
bij Open NK Outdoor Para
De handboogkampioenschappen NK Outdoor en Open NK Outdoor
Para vonden plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september bij
HBSV Alliance d’Amitie in Ulvenhout, Noord-Brabant. Twee leden
van handboogvereniging De Schutroe uit Horst vielen hierbij in
de prijzen.

Het verhaal van Hajrija Adrovic
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Hajrĳa
Adrovic. De uit Montenegro afkomstige Hajrĳa woont met haar gezin in Grashoek. Vanwege gezondheidsklachten kan ze niet aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt en kwam zĳ twee jaar geleden bĳ NLW Groep
terecht. Hier werkt zĳ met veel plezier aan het vervaardigen van menucovers voor Unicover. Hajrĳa: “Bĳ NLW
voel ik me op mĳn plek, word ik gewaardeerd en kan ik mezelf zĳn. Ik kan mĳn sociale contacten
onderhouden, mĳn eigen geld verdienen en hoef niet thuis te zitten maar ben lekker aan het werk.
Dat betekent veel voor mĳ.” Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Voor onze afdeling transport zoeken wij een flexibele collega die ons team van chauffeurs wil komen versterken.
Beschik je over rijbewijs B met een certificaat voor terminal trekker of een CE-rijbewijs? Zie jij het als een uitdaging om
alle opleggers op de juiste tijd aan het juiste dock te zetten? Dan zoeken we jou!

De Open NK Para is speciaal voor
schutters met een beperking.
Ton Jacobs deed met zijn compoundboog. Via voorrondes en een
kwart en halve finale is Ton in de
grote finale terecht gekomen. Het
werd een spannende wedstrijd,
die uiteindelijk door Ton gewonnen werd met één punt verschil.
Hij heeft de gouden medaille
gewonnen en mag zich voor één
jaar dan ook Nederlands Kampioen
compound Outdoor Para noemen.

Will van der Coelen heeft met zijn
barebow aan deze wedstrijd deelgenomen. Deze klasse deed voor
de eerste maal mee. Will is na het
schieten van diverse voorrondes en
een kwart en halve finale uiteindelijk in de finale gekomen. Hier
heeft hij na een spannende finale
zijn meerdere moeten erkennen in
de andere finalist. Toch mag hij zich
zilveren medaillist en vice-kampioen in de discipline barebow van
Nederland noemen.

Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:

Terminal chauffeur Rangeerder (avonddienst) Contracturen: 32-40 uur
Wat ga je doen?
Als terminal chauffeur/rangeerder is ons
bedrijventerrein jouw werkplek. Je zorgt dat de
juiste trailers op de juiste plek staan, zodat jouw
collega’s deze kunnen laden en lossen. Je hebt
een grote mate van zelfstandigheid tijdens je
werk. Je hebt inzicht in hoe je de werkzaamheden
tijdens jouw dienst het beste kunt indelen en
bent secuur in het manoeuvreren van trailers.
Tevens zorg je dat de vrachtauto’s door de
wasstraat gaan en help je soms uit bij collega’s
in de loods. De werktijden in deze functie zijn
maandag t/m vrijdag van ca. 15:00 - 00:00
(minimaal overwerk van toepassing).

Wat moet je kunnen?
Om als terminal chauffeur/rangeerder bij ons aan
de slag te gaan beschik je over:
• een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• woonachtig in regio Venlo;

• minimaal rijbewijs B met certificaat
terminal trekker;
• grote mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel;
• probleemoplossend vermogen en accuratesse;
• ervaring met rangeren is een pre.

Waarom bij Janssen werken?
Dagelijks zetten ruim 350 medewerkers zich bij
Janssen in om onze klanten te ondersteunen in
hun logistieke processen.
Waarom jij hier ook deel van uit wilt maken:
• We hebben een informele cultuur.
De deuren staan bij ons altijd open.
• We faciliteren gezondheid en vitaliteit voor
onze medewerkers.
• We investeren in opleidingen voor medewerkers.
• We hebben een actieve personeelsvereniging
die activiteiten organiseert.

Wil je meer weten of solliciteren, neem dan contact met ons op!
Janssen Distribution Services BV
Newtonweg 10, 5928 PN Venlo, 077-3201260, personeelszaken@janssen1877.com

Selectie compleet

Hovoc speelt in derde divisie
Na het door corona afgebroken seizoen 2019-2020 start deze week
de reguliere Nevobo-competitie. Zowel de heren- als de dames
selectie van volleybalvereniging Hovoc uit Horsthandhaaft zich in
de derde divisie.
Bij de heren is de selectie vorig
seizoen al verjongd en dat zet dit
jaar door. Komend seizoen zijn
vijf spelers niet meer beschikbaar voor de hoofdmacht. Jorne
Timmermans verruilt Hovoc voor
topdivisionist Peelpush, Bart
Neervoort en Mark Cuppen gaan
Hovoc heren 2 versterken, Roger
Hoeijmakers komt uit voor Hovoc
heren 5 en Loek Schoeber stopt
vanwege studie. Vaste waardes
Niek Jans en Tom Weijs vormen
de spil van de huidige selectie.
Verder blijven Kris Welles, Teun
Jenneskens en Damian Mruszczyk
in de selectie die verder compleet
gemaakt wordt met: Niels Keijsers
(Trivia), Daan Willems (Athos),
Luuk Gooren (Revoc), Job Willems,
Stijn Slots en Stef Wismans (alle
drie Hovoc H2).

Hovoc Dames 1
De damesselectie draait al twee
seizoenen mee in de top van de
derde divisie. De interesse van
andere verenigingen voor de
speelsters van Hovoc dames 1
is erg groot. Fennie Wagemans
heeft aangeven haar volleybalcarrière, na jaren tweede/derde
divisie, te beëindigen. Demi
Everaerts zet voor haar ontwikkeling een stapje terug naar dames
2. Fenne Lommen verandert naar
de libero positie en Bo de Zeeuw
maakt de overstap van Flash
(Arcen) naar Hovoc. Verder blijft de
selectie bestaan uit Manon Engels,
Lincy van Rens, Tessa Engels, Pien
de Zeeuw, Myrthe Cortenbach, Evy
Jetten en Cato Camps.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc
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Spaarzame kansen

Winst veiliggesteld

Sporting wint derby tegen SVEB
Op sportpark Kerkebos in Swolgen vond zondag 13 september de derby plaats tussen Sporting ST en SVEB uit
Broekhuizenvorst. Het werd 2-1 voor Sporting.
De eerste 20 minuten van de wedstrijd
gingen zonder bijzonderheden voorbij.
Beide teams kwamen in deze beginfase niet tot kansen, maar het initiatief lag vooralsnog bij Sporting ST dat
sterker in de duels was en meer kon
aanvallen.
In de 25e minuut leefde het sportpark
ineens op toen Sergio Teles recht leek
hebben op een strafschop na contact met de keeper, de scheidsrechter
oordeelde echter anders. Snel daarna
klonk het weer ‘ooeeee´ na weer een
tweede poging van Sergio. Dit keer
stond de keeper goed op zijn plek.
Sporting ST had het initiatief en wist dit
in de 30e minuut tot een voorsprong

om te buigen: Johan van Mierlo wist
met een uiterste poging de bal in het
zestienmetergebied te toucheren en
viel over de keeper heen, 1-0. SVEB
kwam nauwelijks tot aanvallen toe en
had bij een aantal uitbraken van Jannes
Engels en Micha Cox het nakijken.
De score werd echter niet opgevoerd.
Na de rust leek de verhouding nauwelijks veranderd, Sporting behield een
licht overwicht maar daar werd al met
al niet veel mee gedaan. Pas in de 62e
minuut wist Micha Cox de voorsprong
uit te breiden naar 2-0: een échte
spitsengoal na gepruts van de SVEBverdediging.
De tijd tikte langzaam weg en de kan-

sen waren aan beide kanten spaarzaam. Jannes Engels kwam nog oog
in oog met de SVEB-doelman, maar
daarna was het gedaan met de kansen.
Dat wil niet zeggen dat er niet meer
gescoord werd, want in de 72e werd
de bal door Jur Janssen in eigen doel
gekopt. Een vervelend smetje op een
verder goede wedstrijd.
Tegen het einde van de wedstrijd drong
SVEB verder aan en slopen er slordigheden in het spel van Sporting ST. Maar de
thuisclub hield stand en boekte daarmee een klasse zege op SVEB.

Nadat het seizoen door corona abrupt tot een einde kwam, kon het eerste damesteam van VC Trivia vanaf
augustus weer beginnen met haar voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
gooide het team al snel hoge ogen.
Er werd achtereenvolgens gewonnen van VC Velden, VC Athos uit
Sevenum en er werd in een driekamp
gelijk gespeeld tegen VC Olympia uit
Panningen en VollinGo uit Gouda.
Zaterdag 12 september stond tijdens de jaarlijkse Triviadag de laatste
oefenwedstrijd tegen streekgenoot
Olsredlem op de agenda. De wedstrijd verliep in de eerste en ook
tweede set uiterst moeizaam. Vele
persoonlijke foutjes waren hier debet
aan, maar uiteindelijk werd op het
moment suprême het hoofd koel
gehouden en werden de sets op
twee punten verschil in het voordeel
van VC Trivia beslist. VC Trivia experimenteerde met meerde opstellingen, dit leidde ertoe dat in de derde

Oxalis wint van Dakos
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis speelde zondag
13 september thuis tegen Dakos 1 uit Someren. Geen onbekende
tegenstander. Oxalis begon echter matig maar bracht snel orde op
zaken en stelde de winst veilig.
Dakos startte de wedstrijd fel en
kwam al snel op een 0-2 voorsprong. Het duurde even voordat de dames van Oxalis op gang
kwamen. Maar nadat ze gelijk
maakten, pakten ze een paar
doelpunten voorsprong. En deze
voorsprong gaven ze de gehele
wedstrijd niet meer uit handen.
Beide ploegen bleven om en om

scoren, maar doordat Oxalis steeds
twee of drie doelpunten voor
stond, kwam de winst geen enkel
moment in gevaar. De eindstand
werd 13-11. Zondag 20 september
speelt Oxalis uit in Nijmegen tegen
Noviomagum 1.

Tekst: korfbalvereniging Oxalis

Tekst: voetbalvereniging Sporting St

VC Trivia klaar voor de competitie
Begin 2020 was al een start gemaakt
met het door-selecteren van het
damesteam, door spelers op proef
mee te laten trainen. Dit is uiteindelijk helpend geweest om begin
augustus meteen met een nieuwe
groep aan de slag te kunnen gaan.
De selectie van VC Trivia verwelkomt
voor het seizoen 2020 -2021 dan ook
drie nieuwe spelers: de 16-jarige
Danique Oomen, Evie Linskens (19)
en de 28-jarige Eugenie van Lin.
De zeven spelers die al deel uitmaakten van de selectie vormen samen
met deze aanwinsten de basis van
een jong, gretig, maar ook evenwichtig team. Dit alles onder leiding van
trainer/coach Guus Wilbers.
In de oefenwedstrijden die vanaf
eind augustus van start zijn gegaan,
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set de 16-jarige Sanne Bergs op de
spelverdelerspositie gezet werd en
de even oude Teuntje van Rengs, die
een enorme groei op de buitenpositie
doormaakt, naar de diagonaal positie verschoof. De aanpassingen in het
team leken voor een nieuwe impuls
te zorgen, de 3e set werd namelijk
met ruime cijfers gewonnen (25-19).
De laatste set was uiteindelijk voor de
gasten uit Melderslo. Het jonge team
van VC Trivia kwam te veel onder
druk te staan en kon zich niet meer
opladen om het gat te dichten, ook
niet met de nodige wissels, waardoor
het team voortdurend met drie aanvallers aan het net bleef spelen.

Uitbreiding
MohsA Huidcentrum
Op zaterdag 26 september 2020 openen wij officieel de deuren
van MohsA Huidtherapie, op de begane grond van Medisch
Centrum Buitenlust in Venray.
Ondanks de huidige situatie rondom het coronavirus willen wij de
opening niet zomaar voorbij laten gaan.
Middels een open dag willen wij u kennis laten maken met onze
nieuwe locatie en de behandelingen die we uitvoeren binnen de
huidtherapie en cosmetische dermatologie. We zorgen voor een
speciale looproute en de nodige hygiënemaatregelen.

Tekst: volleybalclub Trivia

Vijf treffers voor Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst kon zondag 13 september in de derde en laatste wedstrijd
tegen Olympia’18 uit Boxmeer van de bekercompetitie wederom overtuigen. Het eindsignaal betekende op het
scorebord vijf doelpunten voor Wittenhorst. Het ene doelpunt nog mooier dan het andere.
Meteen na aftrap sloegen de oranjemannen toe. Afmaker was Giel
Beurskens, 0-1. Een schitterende
combinatie over een aantal schijven
rondde Jeroen Beurskens in de 22e
minuut fraai af, 0-2. In deze leuke eerste helft waarin Wittenhorst duidelijk
een maatje te groot was, verzuimde
de ploeg nog een aantal grote kansen niet te benutten. De ruststand van

3-0 werd door Jeroen Verkennis op het
bord gebracht.
Na de pauze geloofde Wittenhorst
het wel. Olympia’18 profiteerde hier
direct van. Met een hard schot kreeg
de thuisclub zijn verdiende loon,
1-3. Met een aantal wissels kwam
Wittenhorst weer wat beter in de wedstrijd. Met goede aanvallen werd de
eindstand op 1-5 gebracht door twee

doelpunten van Jeroen Verkennis.
De fijnproevers misten toch het missen
van de de vele kansen.
Met komende zondag de start van de
competitie in zicht is Wittenhorst er
klaar voor. Het eerste treffen gaat dan
tegen RKsv Heeze.
Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

SV Melderslo strijdend ten onder tegen Oranje-Wit
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 13 september tegen Oranje-Wit 1 uit Leunen. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. SV Melderslo verloor met 10-13 en Oranje-Wit ging
met de punten naar huis.
De wedstrijd begon fel. In de eerste
fase van de wedstrijd was Oranje-Wit
wat effectiever dan de thuisploeg.
Het team uit Leunen kwam met 3-6
voor. SV Melderslo kwam echter sterk
terug en wist de stand nog vóór rust
gelijk te trekken. Bij rust stond er
een stand van 6-6 op het scorebord.

Na rust was het eerst SV Melderslo
dat de voorsprong pakte, maar daarna
wist Oranje-Wit een paar keer achter elkaar te scoren. Ook SV Melderslo
kreeg kansen, maar scoren wilde niet
meer lukken. Naarmate de tweede
helft vorderde, raakten de Melderslose
korfbalsters zichtbaar vermoeid.

Het lukte niet meer om bij te komen,
hoewel er wel nog altijd strijd werd
geleverd. Uiteindelijk werd bij een
stand van 10-13 afgefloten en moest
SV Melderslo de twee punten afstaan
aan Oranje-Wit.
Tekst: korfbalclub SV Melderslo

Open dag
Datum
Tijdstip
Locatie

26 september 2020
13.00-16.00 uur
Buitenlust 11, Venray

• Maak kans op een gratis

microneedling
behandeling met de
dermapen (t.w.v. € 130,-).

• Tijdens de open dag heeft
u de mogelijkheid tot het
plannen van een gratis en

vrijblijvend
intakegesprek

(t.w.v. € 29,50), om te kijken
wat we voor uw huid kunnen
betekenen.

Uniek aan ons Huidcentrum
is dat de huidtherapeuten
een nauwe samenwerking
hebben met de dermatologen.
Dit zorgt voor een optimaal
behandelresultaat!
Benieuwd wat de huidtherapeut
voor u kan betekenen? Wij
kijken er naar uit om u te mogen
verwelkomen!

• Daarnaast krijgt iedere
bezoeker een goed

gevulde goodiebag mee!

Huidtherapeuten helpen u naar
een optimale huidconditie.
Naast het behandelen van
huidproblemen geven zij ook
advies om de huidconditie te
verbeteren of op peil te houden.

www.mohsa.nl
088-1666111
info@mohsa.nl
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Lezing muziek in de liturgie
In zaal De Wingerd in Sevenum vindt dinsdag 22 september een lezing plaats door Ad Voesten. Het thema van
de lezing, die begint om 19.30 uur, is de waarde van muziek in de liturgie.
Aan de hand van een multimediapresentatie worden bezoekers meegenomen op een reis door de muzikale
liturgische tijd. De waarde van muziek
in de liturgie, nu en door de eeuwen
heen, wordt onderzocht, evenals de
huidige praktijk. De lezing is bedoeld

voor iedereen die geïnteresseerd is in
kerkmuziek. Ad Voesten is als kerkmusicus werkzaam in de St. Petrusbasiliek
in Boxmeer. Daarnaast is hij op vele
andere gebieden actief om mensen
enthousiast te maken voor geloof en
kerkmuziek, onder andere als advi-

seur bij de SGV-Roermond, als hoofdredacteur van het blad Koorgeleide, als
dirigent van diverse koren, kerkorgeldocent, componist en cursusleider.
Aanmelding voor de lezing is verplicht
via parochiehuissevenum@gmail.com
of telefonisch via 06 21 65 87 88.

Wandeling door Grutteveld
Stichting Vrienden van het Grutteveld organiseerde in de zomer een fotowedstrijd met als thema ‘Kiêk es in ’t
Grutteveld?’. Op zaterdag 26 en zondag 27 september is er een wandeling door dit Kronenbergse gebied.
Het Grutteveld is het unieke agrarisch
natuurgebied tussen Kronenberg en
Sevenum, tussen de Heesbredeweg,
Steegbredeweg en het Bedelaarspad.
Uit de vele inzendingen van juni, juli
en augustus werden door de jury

negen genomineerde foto’s en uiteindelijke de winnende foto gekozen. De jury bestaat uit fotografen
Jan Janssen en Marleen Wijnen en
wethouder Thijs Kuipers. De winnaar
wordt zondag 27 om 16.00 uur bij de

‘Kruusboeëm’ bekendgemaakt.
Het wandelende publiek kiest gedurende de twee wandeldagen de
publieksfavoriet. De publieksprijs
wordt eveneens die zondag bekendgemaakt.

Na een gedwongen sluiting van zes maanden, door de coronamaatregelen, start het Repair Café in Horst
weer op zaterdag 26 september.
te kijken hoe het probleem opgelast
kan worden. Als iets niet meer te
maken valt of het loont zich niet
meer, dan geeft de monteur dat

Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord
organiseert samen met dorpsraad Kronenberg, gemeente
Horst aan de Maas en Wild Beheer Eenheid (WBE) Sevenum een
bijeenkomst over de Kronenbergse bossen. Deze vindt plaats
op maandag 21 september om 20.00 uur in De Korhoen in
Kronenberg.
Bas van de Lisdonk van de
gemeente en Piet Vullinghs van
WBE Sevenum verzorgen ieder een
presentatie. Zij gaan in op wat er
is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Er is ook gelegenheid tot het
stellen van vragen. De directe
aanleiding voor deze bijeenkomst
is het kappen van bomen in de
Kronenbergse bossen voor de aan-

leg van een eventingroute en het
daaruit voortkomende verplichte
compensatieplan. Ook is er aandacht voor het plaatsen van de
borden en poorten op initiatief van
WBE Sevenum in samenwerking
met de gemeente.
Aanmelden voor de bijeenkomst is
verplicht en kan voor 20 september via mhpwijnen@gmail.com

Bloemschikcursussen
Groei&Bloei
Groei & Bloei Noord-Limburg organiseert ook komende herfst en
winter weer cursussen bloemschikken. In Horst aan de Maas
worden deze gegeven in Muziekzaal de Speulplats in Meerlo.

Repair Café Horst weer van start
Mensen kunnen terecht met kapotte
kleine huishoudelijke apparaten,
kleding, elektronica of speelgoed.
De monteurs zitten klaar om samen

Bijeenkomst over
Kronenbergse bossen

aan. Het Repair Café is geopend van
11.00 tot 13.30 uur in de bibliotheek
in Horst.

Ook voor beginners wordt er
cursusavonden aangeboden.
Deze zijn op dinsdagavond vanaf
19.30 uur in Gemeenschapshuis
De Wingerd in Sevenum. Kijk voor

meer informatie op
www.noord-limburg.groei.nl
Toegang is mogelijk voor zowel
leden als niet-leden van Groei &
Bloei Noord-Limburg.

AutoArena en Wealer...
Samen krachten bundelen...
Samen vooruit...
Samen één naam...

Waar ga jij naartoe vandaag?

wealer.nl

Vestigingen in: Venray - Venlo - Panningen - Roermond - Sittard - Heerlen - Maastricht
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Oêt de alde soos

OJC Knor Meterik
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit Horst aan de Maas. Maar heb je je ooit
afgevraagd waar de namen van sozen als OJC Canix en OJC Gaellus vandaan komen? HALLO Horst aan de
Maas ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Knor in Meterik.

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Gezocht enthousiaste
Voor ‘De Wendelwei Horst’

v rijwilligersals
bezorgersinHorstm/v
Ben jij de vrijwilliger die samen
met anderen op toerbeurt een
week de dieren verzorgt
van de dierenweide aan
Deken Creemersstraat Horst?

Wijzijnopzoeknaarenthousiastevrijwilligersom’savonds
versbereidemaaltijdenvanonzekeukennaarverschillende
locatiesvanDichterbijinHorsttebrengen.
Voor ‘Radio Reindonk’

Een drietal mensen met een verstandelijke

Wat ga je doen? Dichterbij gaat starten met een nieuwe manier
beperking ondersteunt wekelijks de
van omgaan met eten & drinken, waarbij cliënten elke dag
programmamakers van Radio Reindonk.
gezonder en beter gaan eten en waarbij cliënten van Dichterbij
Ben jij de vrijwilliger die op woensdag of
meer keuzes hebben als het gaat om wat, waar en met wie ze
donderdag hun contactpersoon is en toezicht
eten. Elk eetmoment moet namelijk een feestje zijn!

houdt tijdens hun koffie- en lunchpauze ?

Nee, het is geen urban legend,
verzekert voorzitter Lars van der
Vight: “De naam Knor is inderdaad verzonnen toen iemand
tijdens de oprichtingsvergadering
moest knorren van het lachen.”
Vrijwilliger van het eerste uur Bert
Korstjaans bevestigt het verhaal.
Dat was in 1979, waardoor de soos
vorig jaar het veertigjarig jubileum vierde. In die beginjaren
kwamen de jongeren van Meterik
nog bij elkaar in een keet op de
Speulhofsbaan waar nu het speeltuintje is. Sinds 2004 is de soos
gevestigd in MFC de Meulewiek.
“Voordat we daar terechtkonden,
hebben we nog een tijdje in de
schuur van de buren gezeten.”
In 1979 vond ook de eerste editie
plaats van het festival Knorpop.
“In 1982 stond Golden Earring
op het programma”, weet Bert.
De band vroeg 15.000 gulden,

waarvan de helft vooruit betaald
moest worden. “Op de dag zelf wilde
de manager de andere helft in contant geld.”

Met kerst
pakken we uit

Hoogtepunten
OJC Knor kent momenteel 71 vrijwilligers, in leeftijd variërend van 16 tot
26 jaar. Door het jaar heen worden
diverse activiteiten georganiseerd.
Zo is de kerstweek altijd één van de
hoogtepunten. “Dan pakken we echt
uit”, vertelt Lars. “Zo gaan we op eerste kerstdag met de bus naar een discotheek in Duitsland en is er op derde
kerstdag bingo.”
Festivals als Knorpop en Hardknor

trokken jaarlijks veel bezoekers.
Acts als Kensington, Chef’ Special en
Afrojack stonden op het podium in
Meterik. Knorpop is enkele jaren geleden ter ziele gegaan. Als alternatief
kwam het festival Inside the Cage,
dat vorig jaar het vijfjarig jubileum
vierde. “We zouden eigenlijk in oktober weer een editie hebben, maar dat
gaat vanwege corona niet door. We
zijn wel naar een alternatief aan het
kijken.”

Verbouwing
In de nabije toekomst staat een verbouwing van de soos op het programma. Van der Vight: “We gaan
de bar vernieuwen, schilderen en er
komt een nieuwe geluidsinstallatie.
De soos is drie weken gesloten en
we hopen eind oktober alles klaar te
hebben.”
Beeld: archief OJC Knor

Samen met een aantal anderen (koks, bediening, begeleiders,
management)
word Of
jij onderdeel
nieuwe concept .
Meer weten?
tips? Belvan
of dit
mail:
Hiervoor
ga jij versbereide
die zijn bereid in de
Annemie
Lucassen maaltijden
/ Ingrid Flinsenberg
nieuwe
keuken, vervoeren
van de keuken (Westsingel 200, Horst)
T: 06-12969383
/ 06-52760759
naarE:
verschillende
locaties van Dichterbij in Horst.
Annemie.lucassen@dichterbij.nl
/

E: i.flinsenberg@dichterbij.nl
Ditbenjij:
• Gastvrij en vriendelijk
• Flexibel en in voor iets nieuws
• Fit, want je bezorgt de maaltijden op een elektrische bakfiets
• Na aanvraag kun je over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
beschikken
Ditkrijgjeervoorterug:
• Leuk en zinvol vrijwilligerswerk
• De kans om samen een nieuwe kijk op eten en drinken te
ontwikkelen, waarbij mensen open staan voor jouw ideeën
of tips
• Declaratie van jouw reiskosten
• Het aantal uren is in overleg en tussen de 1,5 - 7,5 uur per week
Hebjeinteresse?Belofstuureenberichtjenaar:
Leike Peeters | 06-29335098| l.peeters4@dichterbij.nl
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Zuilen in de Peel Meijl VIII en IX

Plek voor 200 bezoekers

Frühshoppen in Lottum

Schatkamer van
archeologische geheimen
De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de Peel wordt op zondag 11 oktober officieel
geopend. De route loopt van Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd worden door
tien basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt de HALLO je samen met historicus Huub Kluijtmans
alvast mee in de geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze aflevering: de achtste en
de negende Meijl.

Koninklijke Harmonie Lottum, Joekskapel Kleug Zaat, Joekskapel
Weg van d’n Aanrech en Slagwerkgroep Drums & Roses organiseren op zondag 20 september een Frühshoppen concert op de markt
in Lottum. Dit concert duurt van 11.00 tot 15.30 uur.
Wiel van de Pasch, voorzitter van
de Lottumse Harmonie licht toe:
“Door de coronacrisis hebben we
als muziekverenigingen lange tijd
geen muziek mogen maken en zijn
alle optredens en evenementen
voor dit jaar afgezegd. Samen met
de andere muziekverenigingen in
Lottum willen we graag weer een
keer optreden. We hebben hierover
met elkaar gesproken en toen is dit

spontane idee ontstaan.”
Om aan de coronamaatregelen te
voldoen, wordt de markt afgezet
en komen er vaste zitplaatsen voor
bezoekers. Van de Pasch: “We hebben plek voor 200 bezoekers die
zich allemaal moeten registreren bij
binnenkomst. We delen de markt in
op de anderhalvemeterrichtlijnen.
Het publiek moet blijven zitten en
er loopt bediening rond.”

Fruitdag in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt op zondag 20
september een fruitdag gehouden. Muziek is er van de Reulsberger
Muzikanten. Het museum is deze dag geopend van 12.30 tot 17.00 uur.

De achtste Meijl tussen Meijlsteen
VII en Meijlsteen VIII bedraagt zo’n
1.700 meter. Vanaf Toverland voert
de route over de Steeghberg en
de Heesberg. De Steeghberg en de
Heesberg zijn wat vlakker dan de
Schatberg. Huub legt uit: “De namen
zijn afgeleid van de oude buurten
‘de Steegh’ en ‘de Hees’, die een
stukje verderop liggen. Al duizenden
jaren ligt er een aantal boerderijen
in die buurten, die samen een woongemeenschap vormen. Dit soort
buurten zijn kenmerkend voor de
Sevenumse omgeving, waar je meer
vergelijkbare groepjes boerderijen
vindt.”
Vroeger lagen in dit gebied uitgestrekte heidevelden, die een brede
buffer vormden tussen de Peelvenen
en het Maasdal. “Deze heidevelden
waren goed voor nog een economische bedrijfstak, naast turf”, vertelt
Huub. “In dit gebied hielden vele
Peelboeren namelijk grote kud-

des schapen. Die werden aanvankelijk
vooral gehouden voor de productie van
wol en mest. Waar de vleesproductie
eerst nog bijzaak was, veranderde dat in
de negentiende eeuw. Het verhandelen
van schapenvlees werd toen een heel
voorname bron van inkomsten voor de
Peelboeren.”
Over de Steeghberg en de Heesberg
loopt de route verder naar het terrein
van PHV de Bedelaer. Daar staat de
achtste Meijlsteen, die het einde van de
achtste en het begin van de negende
Meijl markeert. De negende Meijl voert
in ongeveer 1.500 meter midden over
het Grootveld richting Sevenum.
Het Grootveld is, zoals de naam al doet
vermoeden, een groot veld. “Menig
moderne agrariër zou het Grootveld
likkebaardend in zijn ondernemingsplan willen opnemen om er een grootschalige bio industrieel project van te
maken”, denkt Huub. “Maar gelukkig
hebben de bestemmingsplanmakers het
Grootveld met rust gelaten, en er geen

megastallen of paleizen van glas of
plastic op gebouwd. Daardoor is het nog
steeds een schatkamer van oude landbouwcultuur en archeologische geheimen.” Het Grootveld is namelijk een
voorbeeld van een ‘esdek’. Het enorme
akkercomplex is door de eeuwen heen
door intensieve bemesting langzaam
omhoog gegroeid. Ook hier zijn dus de
sporen van honderden jaren intensieve
landbouw terug te zien.” De bemesting
van de akkers was nodig om te overleven, want zonder bemesting van de
akkers, kon er niet geoogst worden.
Over het Grootveld, via de
Steeghbredeweg, voert de route steeds
verder richting Sevenum. Waar deze
brede grindweg eindigt op een
T-splitsing, staat de negende basaltzuil. Deze zuil vormt het startpunt van
de laatste Meijl van de WvMoS: Meijl
X. Daarover in de volgende aflevering
meer.

Vroeger was het moeilijk om fruit
te bewaren voor de komende wintermaanden. Koelcellen waren er
niet en dus moesten er andere
manieren gezocht worden om
bederf tegen te gaan. Een bekende
methode was het drogen van
appels bijvoorbeeld op zolder of
hangend aan een lange draad
buiten in de zon. Om deze traditie

levend te houden mogen kinderen
zondagmiddag appeltjes rijgen die
ze thuis verder kunnen laten drogen. Overtollig fruit kan ook worden verwerkt tot sap of stroop. Hoe
dat in z’n werk gaat wordt gedemonstreerd.
Kijk voor meer informatie en het
reserveren van tickets op
www.museumdelocht.nl

Cursus digitale vaardigheden
In de bibliotheek in Horst start in oktober de cursus digisterker.
Deelnemers leren in drie bijeenkomsten meer over hoe zij zaken bij
de overheid via de computer kunnen regelen.
Niet iedereen is even handig met
de computer. In deze tijd waarin
steeds meer zaken digitaal moeten worden geregeld, kan dat
een ongemakkelijk gevoel geven.
Daarvoor biedt BiblioNu een speciale cursus aan. De deelnemers
worden stapsgewijs door de sites
geloodst. En worden zo ongemerkt
al snel digivaardiger. De cursus
is bedoeld voor inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas die

kunnen omgaan met een computer.
De cursus is gratis, er wordt alleen
een vergoeding voor het cursusboek gevraagd. Voor wie nog geen
DigiD heeft, is een aparte introductieles over hoe het aanvragen in
zijn werk gaat, mogelijk.
De bijeenkomsten zijn op dinsdag
6,13 en 20 oktober van 09.30 tot
11.30 uur. Aanmelden kan via
info@biblionu.nl of 077 398 23 39.

Beeld: Marleen Wijnen

Wilt u ook lekker weg in eigen tuin?
Maak dan gebruik van een van onze onderhoudspakketten!
Bemestings
pakket

Lekker weg in eigen tuin
pakket

Compleet tuinonderhoud
pakket

Het bemestingspakket is onmisbaar

Met het ‘EVEN LEKKER WEG PAKKET’

Een pakket voor een degelijke en

voor een frisgroene tuin waar u lang

geniet u in 3 uur weer van een

complete onderhoudsbeurt waarbij

plezier van heeft. Onze hovenier

verzorgde tuin en is uw tuin weer

de tuin ook extra bemest wordt met

bemest uw tuin met meststof op

fris en fruitig. Gebruik tuinmachines

organische voeding. Voor € 365,-

organische basis die de ontwikkeling

en afvoeren groenafval is

van uw tuin ten goede komt.

inbegrepen. Normaal € 145,-

v.a.

€ 65,00

incl. btw

€ 137,75

Geldig
tot 31-122020

incl. btw

inclusief btw onderhouden wij de tuin
in 8 uur en is alles inbegrepen.

€ 365,00

incl. btw

Gebruik hiervoor de actie code Najaar_2020

Plan het pakket in via www.vandurengroenservice.nl/tuinpakketten/

Ninnesweg 50
5981 PC Panningen
Tel. 077 720 19 95
info@vandurengroenservice.nl

www.vandurengroenservice.nl
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Medische zorg
Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

Lottum
zondag

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
077 398 54 54
v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Meerlo

Huisartsenpost

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

(alleen na telefonische afspraak)

Venlo

Swolgen

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
BEKRO Horst
08.00-08.00 uur

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Venray

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

(alleen na telefonische afspraak)

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Gebiedsteams

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Gemeente Horst aan de Maas

Ruim 7.000 euro voor Wensambulance
Emiel en Ruud Zanders, Noël Knops, Marco Janssen en William Martens uit Hegelsom fietsten op zaterdag
5 september in één dag 400 kilometer rondom de provincie Limburg. Hun doel: geld ophalen voor Stichting
Wensambulance Limburg. Het team vertrok om 05.00 uur om uiteindelijk om 00.30 uur weer in Hegelsom
te arriveren. Uiteindelijk bleek dat er 7.968,07 euro was opgehaald voor het goede doel. Hiervan worden
verbeterde zuurstofinstallaties voor de ambulances aangeschaft. / Beeld: Stef Dekker

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

America
zondag

Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

18 t/m 20 september
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

21 t/m 24 september

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Van € 18,80 voor € 14,10

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

GEÏNTERESSEERD?
MAIL JE CV & SOLLICITATIEBRIEF NAAR
BASVANRENS@INTERCHALET.NL

Brand, ongeval of misdrijf
112

0900 88 44

Sleep comfort
kussenspray (30 ml.) &
sleep comfort roll-on (10 ml.)

VOOR ONZE AFDELING

Alarmnummer

Geen spoed, wel politie?

Voor een weldadige nachtrust en een ontspannen
slaap. Met de biologische essentiële oliën van
lavendel, neroli en vanille.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
VERF
& VERLICHTING
zaterdag 10.00
- 16.00

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Sleep comfort
kussenspray & roll-on

wij zoeken
topverkopers

Verloskundige zorg

06 19 42 26 21

19

interchalet.nl

20

Jij maakt ‘m super
Salerno

Functioneel
Design

Compleet met koelkast, oven, inductie-

kookplaat, plafondunit afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad
en 5 jaar apparatuurgarantie
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van Samsung
en Airforce

5.999,compleet met
apparatuur

Wij zoeken
verkooptalent!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging van Superkeukens (onderdeel van EP:Tummers) in Horst en Roermond zijn wij op zoek naar leuke collega’s!
Wij zoeken zowel ervaren verkopers als junior verkopers. Word jij die enthousiaste
specialist die onze klanten adviseert en informeert over onze Superkeukens?
Bezoek snel onze vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te
solliciteren: www.werkenbijeptummers.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

